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Úvod
Tato bakalářská práce má v budoucnu sloužit jako archivní pomůcka, konkrétně jako
inventář fondu Farní úřad Přemyslovice.
Mým záměrem bylo zpracovat některý z archivních fondů, které jsou uložené ve Státním
okresním archivu v Prostějově. Po konzultaci s ředitelem prostějovského archivu, jež mi
nabídl k inventarizaci několik fondů, jsem se rozhodla pro farní úřad Přemyslovice. Tento
fond jsem zvolila ze dvou důvodů. Jednak jsem primárně zamýšlela zpracovat písemnosti
některé z farností bývalého prostějovského okresu a farní úřad Přemyslovice nabízel díky
nedávné archivní dohlídce kompletní a ucelený materiál. Navíc k němu byla v šedesátých
letech při jeho převzetí do archivu vytvořena pomůcka v podobě prozatímního inventáře,
takže zde byl předpoklad určitého systému.
Při zpracování teoretické části mi významně posloužily dvě pamětní knihy farního úřadu
Přemyslovice. Ty sice nejsou součástí fondu, avšak díky vstřícnosti P. Mgr. Romana Vlka
mi bylo umožněno do nich nahlédnout. Jednotliví faráři zaznamenávali důležité události
související s farním úřadem v Přemyslovicích. Dočteme se tak například o stavebních
úpravách kostela, fary a hospodářských budov, duchovním životě farnosti, historických
událostech či živelných pohromách, které obec postihly. Nejstarší zápisy pochází z roku
1844 a jejich autorem je farář Mikuláš Vašek, naopak nejmladší záznam je z roku 2016.
Další důležité informace mi poskytla kniha Dějiny obce Přemyslovice. Její autoři mimo
jiné velmi zdařile zachytily historii přemyslovické farnosti. Neméně přínosným
pramenem je monografie Historie obsazení Arcibiskupství olomouckého a farností
kněžími od roku 1904 do konce roku 2017, kterou sestavila Ludmila Graubnerová. Údaje
z této publikace mi posloužily k doplnění seznamu duchovních ve farnosti Přemyslovice
v průběhu 20. a 21. století. Při psaní práce jsem rovněž využila pamětní knihu z fondu
Archiv obce Přemyslovice a obecní kroniku z fondu Místní národní výbor Přemyslovice,
jež jsou dostupné online na webu Zemského archivu v Opavě. Cenné informace ohledně
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pořádání a inventarizace fondů římskokatolických farních úřadů se nacházejí
v odborných článcích od J. Brichové1, V. Spáčila2 a J. Sochra3.
Při zpracování samotného inventáře fondu Farní úřad Přemyslovice jsem se řídila
Základními pravidly pro zpracování archivního materiálu z roku 1960 a Kohnovou
spisovou normou, jejíž schéma je rozepsáno v kapitole II.
Věřím, že předkládaná práce badatelům výrazně usnadní studium písemností z fondu
Farního úřadu Přemyslovice.

BRICHOVÁ, Jaroslava: Příspěvek k poznání problematiky pořádání a inventarisace římskokatolických
farních archivů z oblasti olomoucké diecéze po roce 1989. In: Archivy na prahu tisíciletí. Brno 2000, s. 27–
37.
2
SPÁČIL, Vladimír: K otázce pořádání a inventarisace římskokatolických farních archivů z oblasti
olomoucké arcidiecéze. Archivní časopis 13, 1963, s. 76–81.
3
SOCHR, Jiří: Pořádání a inventarisace římskokatolických farních archivů. Archivní časopis 12, 1962, s.
19–26.
1
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1. Dějiny původce archivního fondu
1.1.

Obec Přemyslovice

Obec Přemyslovice se nachází v mírném údolí Přemyslovského potoka v nadmořské
výšce 380 metrů, asi 16 km severozápadně od Prostějova a 8 km východně od Konice.
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1309, kdy tu sídlil Heřman z Přemyslovic.4
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Název Přemyslovice je odvozen z osobního jména Přemysl, obec tak byla s největší
pravděpodobností pojmenována po svém zakladateli. Podle patronymického názvu je
zřejmé, že Přemyslovice patří mezi nejstarší vesnice na Moravě. O starobylosti osídlení
svědčí mimo jiné i fakt, že zde byly nalezeny zbraně z mladší doby kamenné.6
V rámci správního vývoje patřily Přemyslovice po mnoho staletí k panství konickému,
s výjimkou let 1520–1651, kdy byly součástí panství Laškov. V roce 1659 se stala ves
majetkem premonstrátů kláštera na Hradisku a v jejich vlastnictví zůstala až do roku
1784. V době josefinských reforem byl hradišťský klášter zrušen a jeho majetek převeden
do správy Náboženského fondu.7 Roku 1825 získal v dražbě konické panství brněnský
podnikatel Karel Příza. Tento přední průmyslník v oblasti soukenictví významně přispěl
k rozvoji Přemyslovic. Nechal například postavit letohrádek, který pojmenoval po své
manželce Emerencii, pocházející z Dubrovníku. Kromě toho dal na své náklady při
přemyslovické faře znovu vystavět hospodářská stavení, neboť ta původní byla již
v žalostném stavu. V rámci svých podnikatelských ambicí dokonce zamýšlel
z Přemyslovic učinit lázeňské městečko.8 Když v roce 1853 zemřel, zdědili jeho rozsáhlé
jmění tři synové – Leopold dostal konickou část, Eduard statek Stražisko s

HOSÁK, Ladislav: Historický místopis střední a severní Moravy: okres olomoucký, okres prostějovský.
Olomouc 1959, s. 114
5
Listina, v níž je Heřman z Přemyslovic zmíněn, dostupná na: http://monasterium.net/mom/CZMZA/E10/1309_III_10/charter [cit. 27.3.2019]
6
SOkA Prostějov, fond Archiv obce Přemyslovice 1686–1945, Pamětní kniha, inv. č. 33, s. 101.
7
SOkA Prostějov, fond Místní národní výbor Přemyslovice (1923)1945–1990(1992), Obecní kronika, inv.
č. 20, s. 12–14.
8
Dějiny obce Přemyslovice 1309-2009. Přemyslovice 2009, s. 30–31.
4
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Přemyslovicemi, bezdětný syn Kristián obdržel dědictví v podobě doživotní renty.9 10 11
Rod Přízů držel Stražisko do roku 1877, kdy ho musel zadlužený Julius Příza prodat za
80.000 zlatých hypoteční bance Sasko-Meiningen.12 Roku 1881 koupil statek Stražisko
s Přemyslovicemi brněnský továrník Edmund Bochner. Pocházel z rodiny textilních
průmyslníků, jeho otec Jan Bochner založil roku 1828 v Brně továrnu na sukno. Edmund
rodinný majetek dále rozmnožoval. Díky značnému jmění mohl v Přemyslovicích z
původního letohrádku vybudovat reprezentativní zámecké sídlo ve stylu windsorské
novogotiky.13 V okolí Přemyslovic nechal vysázet lesy, stejně tak zalesnil i prostředí
kolem zámku, kde dal postavit roku 1893 rodinnou hrobku. Později zanechal podnikání
v textilním odvětví a začal se věnovat cukrovarnickému průmyslu. Toto rozhodnutí se
však ukázalo jako nešťastné. Po krachu cukrovaru v Chropyni, kde byl jedním z hlavních
akcionářů, přišel o veškerý majetek. Zemřel v listopadu roku 1903 a byl pohřben do
rodinné hrobky. Rod Bochnerů sídlil na přemyslovickém zámku do roku 1948.14
Ze správního hlediska náležely Přemyslovice v letech 1850–1855 a 1868–1950 po
zrušení patrimoniální správy a reorganizaci státní správy k politickému okresu Litovel.
Výjimkou bylo akorát období let 1855–1868, kdy obec patřila k okresnímu smíšenému
úřadu v Konici. V rámci soudní správy spadaly Přemyslovice mezi lety 1850–1949 pod
konický okresní soud. Když po sjednocení územních obvodů v roce 1949 tento soud
zanikl, přičlenily se Přemyslovice k okresnímu soudu v Litovli.15 Roku 1951 se staly
součástí okresu Prostějov, v té době náležícího k Olomouckému kraji. Při územní
reorganizaci roku 1960 byl prostějovský okres nově přičleněn k Jihomoravskému kraji.16
Přemyslovice tedy od roku 1951 administrativně spadají pod Prostějov, přičemž žádné
Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1844. Uložena v Římskokatolické farnosti Laškov č. p. 22,
798 57, nefol.
10
Jména potomků Karla Přízy jsou často chybně zaměňována. V obecní kronice jsou například jako jeho
dědici uváděni Karel a Julius Přízovi, kteří však ve skutečnosti byli jeho vnuky, nikoliv syny. V knize
Dějiny obce Přemyslovice se zase dočteme, že Leopoldův syn Julius „doslova propil své dědictví“. Podle
matriky byl však Julius synem Eduarda Přízy, druhého syna Karla Přízy, jenž zdědil velkostatek Stražisko.
11
Zápis o úmrtí Karla Přízy: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6087/?strana=21 [cit.
03.03.2019]
12
SOkA Prostějov, fond Místní národní výbor Přemyslovice (1923)1945–1990(1992), Obecní kronika, inv.
č. 20, s. 14–15.
13
HOLÁSKOVÁ, Hana: Stavební a umělecká reprezentace tzv. průmyslové šlechty na střední Moravě
v letech 1880-1914. Brno 2011 (nepublikovaná magisterská diplomová práce), s. 47–49.
14
Dějiny obce Přemyslovice, s. 54.
15
MLEZIVA, Štěpán: Retrospektiva územních celků v českých zemích od roku 1850 do současnosti. Praha
2017. Dostupné online: http://sovamm.wz.cz/retrospektiva2017.pdf [cit. 14.03.2019]
16
Dějiny obce Přemyslovice, s. 48, 96.
9
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změny nenastaly ani po zrušení okresů v roce 2003. Krajským začleněním dnes náleží ke
kraji Olomouckému.17
Co se částí obce týče, od roku 1849 přináležely k Přemyslovicím ještě vesnice Růžov a
Nové Sady, jež vznikly v roce 1786 při parcelaci panského dvora. Růžov se roku 1919
osamostatnil, naproti tomu Nové Sady v roce 1927 s Přemyslovicemi zcela splynuly.
V současné době je obec Přemyslovice tvořena Přemyslovicemi a Štarnovem, který k ní
byl připojen v roce 1960.18

1.2.

Správní vývoj farnosti

Počátky vlastní duchovní správy v Přemyslovicích sahají do dávné minulosti. První
zmínka pochází z roku 1386. Přemyslovice tehdy patřily ke konickému panství a
duchovní správa se pravděpodobně vztahovala na všechny k němu patřící osady.19 Roku
1616 zůstalo přemyslovické beneficium neobsazeno a tamní farnost byla připojena
k Laškovu. V roce 1625 se pro nedostatek katolických kněží staly obě fary součástí
farního úřadu v Čechách pod Kosířem.20 21 Do konce 17. století byl český farář současně
administrátorem fary v Přemyslovicích. V 18. století už byl přemyslovický kostel uváděn
pouze jako filiální kostel farního chrámu v Čechách pod Kosířem.22 Z důvodu velké
rozsáhlosti české farnosti bylo mezi lety 1778 a 1781 vyjednáváno s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci a Moravským zemským guberniem v Brně o zřízení lokálie v
Přemyslovicích. Gubernium však rozhodlo, že lokálního kaplana toho času nelze
v Přemyslovicích ustavit.23 Teprve v rámci nové organizace far vznikla roku 1784
samostatná přemyslovická farnost.24 K té byly od farního úřadu v Konici následně
přefařeny osady Maleny, Horní a Dolní Růžov, Stražisko a Nové Sady. Obyvatelé
Stražiska a Malen byly ovšem s nastalou situací nespokojení. Především Malinští si

Vyhláška č.564/2002 Sb. O ustanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města
Prahy.
18
HOSÁK, Ladislav: Historický místopis střední a severní Moravy, s. 115; Dějiny obce Přemyslovice, s. 8,
48.
19
BURGETOVÁ, Anna: Dějiny farnosti Konice. Olomouc 2016 (nepublikovaná bakalářská práce), s. 16.
20
WOLNÝ, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren, I. Abtheilung, II. Band. Brünn 1857, s. 403.
21
Seznam duchovních ve farnosti Čechy pod Kosířem viz. příloha č. 1, s. 125.
22
LUŽNÝ, Rudolf: Pěnčín. Konice 1935, s. 24.
23
SOkA Prostějov, fond Archiv obce Přemyslovice 1686–1945, Pamětní kniha, inv. č. 33. s. 105.
24
Dle císařské instrukce z roku 1782 měla být v každé osadě s alespoň 700 obyvateli, která byla vzdálena
od farního kostela hodinu pěšky, zřízena nová farnost nebo lokálie. DOBEŠ, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. –
JANÁK, K.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005, s. 192.
17
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stěžovali na neschůdnost cesty do Přemyslovic a dávali přednost připojení k farnosti
v Suchdolu. Tehdy však se svými požadavky neuspěli.25 Prvním impulsem k vyfaření se
stalo až zřízení expozitury ve Stražisku v roce 1849. Ta byla o deset let později povýšena
na samostatnou farnost, přičemž kromě Stražiska zahrnovala i Maleny a Dolní Růžov. Do
obvodu přemyslovického farního úřadu nadále spadaly už jen Přemyslovice, Nové Sady
a Horní Růžov. Později se obě části Růžova spojily v jeden celek a staly se součástí fary
ve Stražisku. V přemyslovické farnosti nakonec zůstaly pouze samotné Přemyslovice,
neboť Nové Sady s nimi ve dvacátých letech minulého století zcela splynuly.26
Farnost v Přemyslovicích odjakživa spadala pod olomouckou arcidiecézi. Nejprve
přináležela děkanátu v Prostějově, ale v roce 1786 se stala součástí nově vzniklého
děkanátu v Čechách pod Kosířem.27 V současnosti je přemyslovická farnost začleněna do
obvodu děkanátu v Konici, jenž vznikl 1. ledna 1963 a je tak nejmladším děkanátem
olomoucké arcidiecéze.28

1.3.

Seznam farářů a administrátorů29

Jméno a příjmení

Doba působení

Hyacint Kramný

14.8.1784 – 1792

Karel Jan Novák

1.10.1792 – 2.2.1812

Václav Stabl

1812–1817

Engelbert Kremnitzer

1817 – 27.7.1823

Rodák z Libavé (1759),
přišel ze Svinova

Josef Lindner

1823 – 8.4.1826

Rodák z Budišova (1775)

Poznámka
Bývalý premonstrát
v Klášterním Hradisku
Rodák z Olešnice,
v Přemyslovicích působil
nejprve jako administrátor
Odešel do Předmostí

Dějiny obce Přemyslovice, s. 34.
Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1844, nefol.
27
Dějiny obce Přemyslovice, s. 36.
28
TEŤHAL, Vladimír. Jak staré jsou naše děkanáty. In: Oldin, duben 2009, roč. 19, čís. 4, s. 2. Dostupné
online: http://www.ado.cz/system/files/oldin/2009/Oldin_04_2009.pdf [cit. 10.3.2019]
29
Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1970, nefol.; WOLNÝ, Gregor: Kirchliche Topographie
von Mähren, s. 404; Dějiny obce Přemyslovice, s. 36; GRAUBNEROVÁ, Ludmila: Historie obsazení
Arcibiskupství olomouckého a farností kněžími od roku 1904 do konce roku 2017. Olomouc 2018, s. 241.
25
26
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František Juřička

5.8.1826 – 15.3.1839

Rodák z Měrotína (1780),
za jeho působení byl
zřízen nový hřbitov,
pořízena nová archivní
skříň a systematicky
uspořádán farní archiv

Bernard Abendroth

1839 – 27.9.1840

Rodák z Ostravy (1783),
zemřel několik měsíců po
svém jmenování na břišní
tyfus

Josef Gruss

1840–1841

Mikuláš Vašek

10.3.1841 – 7.5.1853

Rodák z Velkých Opatovic
(1792), přišel ze Studénky,
předtím přednášel ve
Lvově na gymnáziu, začal
psát první farní kroniku

František Vodička

18.7.1853 – 27.12.1865

Rodák z Červené Lhoty
(1812), odešel do Konice,
kde zastával funkci děkana

Matěj Nepustil

11.6.1866 – 11.6.1872

Rodák z Nasobůrek
(1815), ke konci života ho
kvůli nemoci ve funkci
zastupoval kooperátor Jan
Beinhauer

Jan Beinhauer

1871–1872

Josef Kroupa

31.10.1872 – 20.8.1910

Rodák z Příkaz (1832),
předtím kooperátor
v Prostějově, ke konci
života ho ve funkci
zastupoval kooperátor Jan
Hrdlička

Jan Hrdlička

20.8.1910 – 12.12.1910

Administrátor, odešel do
Střílek

12

Administrátor, rodák
z Úsova (1807)

Administrátor, rodák
z Jančí (1846)

Adolf Kupka

12.12.1910 – 1.4.1925

Metoděj Strupek

1.4.1925 – 2.5.1929

Rodák z Luké (1866),
odešel do penze

Antonín Vicena

2.5.1929 – 12.8.1929

Administrátor, rodák
z Kunovic (1884), přišel
z Jasenné u Vsetína,
odešel do Syrovína u
Kyjova

Šebestián Pavlíček

12.8.1929 – 15.11.1969

Rodák z Žeranovic (1892),
přišel z Velkého Týnce, ke
konci života ho zastupoval
stražiský administrátor
Pavel Zíbal

Pavel Zíbal

15.11.1969 – 1.8.1972

Administrátor excurrendo,
rodák z Vnorov (1922)

Stanislav Šuránek

1.8.1972 – 15.10.1990

Rodák z Ostrožské Lhoty
(1921), přišel ze Štítné nad
Vláří, poslední farář
bydlící na přemyslovické
faře

František Ptáček

1.11.1990 – 1.7.1995

Administrátor excurrendo,
salesiánský kněží
z Konice, odešel do
Prostějova

Martin Mališka

1.7.1995 – 1.7.2001

Administrátor excurrendo,
farář ve Ptení, odešel do
Lipova

Janusz Lomzik

1.7.2001 – 1.7.2018

Administrátor excurrendo,
původně farář ve Ptení, od
1.7.2006 farář v Laškově,
odešel do Hranic na
Moravě

Roman Vlk

1.7.2018 – dosud

Administrátor excurrendo,
přišel z Veselí nad
Moravou
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Rodák z Vyškova (1882),
odešel do Rychtářova

1.4.

Seznam kaplanů - kooperátorů30

Jméno a příjmení

Doba působení

Cyprián Vientus

1785–1790

Lambert Hartmann

1790–1794

František Hubka

1794–1795

Kazimír Jakobon

1795–1796

Lambert Hartmann

1796–1799

Cyril Adamovský

1800–1810

Dominik Hřebíček

1810–1811

Pavel Minář

1811–1813

Maxmilián Dušek

1814

Jan Sprintz

1814–1815

Jakub Uvíra

1816–1819

Matyáš Zahálka

1819–1824

Václav Sommer

1824–1826

Václav Zahradník

1826–1828

Vincenc Molt

1828–1830

Ferdinand Habiger

1830–1837

Vincenc Polák

1837–1840

Poznámka

Rodák z Boskovic

SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Posloupnost kooperátorů mezi lety
1785–1898, inv. č. 344.
30
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František Beneš

1840–1841

František Hájek

1841–1851

Jan Konečný

1851–1852

Rodák ze Skaštic

Josef Prucek

1852–1854

Rodák z Choliny

František Vodička

1854–1855

Rodák z Lutotína

František Seelenfreund

1855–1858

Rodák z Valašských

Rodák z Hulína

Klobouk
Dne 24. srpna 1868 bylo zrušeno místo kaplana-kooperátora z důvodu založení nové
farnosti ve Stražisku.31
Farář Matěj Nepustil založil v 70. letech 19. století nadaci na kaplana a roku 1898
bylo obsazeno místo nadačního kaplana.
František Pejtl

Rodák z Bystřice u

1897–1897

Holešova, původně
kooperátor ve Visenberku,
odvolán do Pálkovic
František Bílek

14.10.1898 – 1901

Rodák z Hážovic (1872),
přišel z Francové Lhoty,
později působil ve
Stražisku jako
administrátor

Alois Nakládal

21.1.1902 – 8.7.1902

Rodák z Čertoryj (1870),
přišel z Dobromilic, odešel
do Frenštátu pod
Radhoštěm

Rudolf Klein
31

8.7.1902 – 5.9.1903

Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1844, nefol., zápis č. 164.
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Přišel z Dřevohostic

František Svozil

8.10.1903 – 14.9.1906

Rodák z Loučan (1873),
odešel do Tovačova

Leopold Růžička

15.9.1906 – 19.1.1911

Rodák z Čáslavic (1879),
přišel z Prusinovic

Jan Kučera

1.5.

7.12.1911 – 27.8.1912

Kněží – rodáci z Přemyslovic

Ve fondu Farního úřadu Přemyslovice se nacházejí i spisy kněžích, rodáků z Přemyslovic,
jež působili mimo přemyslovickou farnost.
ThDr. Pavel Vychodil (1862–1938)
Studoval na gymnáziu v Kroměříži, následně pokračoval ve studiích v Salzburgu a Brně.
Svůj život zasvětil benediktínskému klášteru v Rajhradě, jehož členem se stal v roce
1881. Roku 1886 byl vysvěcen na kněze. Mimo duchovní dráhu působil jako spisovatel,
literární kritik a člen České akademie věd a nauk. Na konci 19. století se stal ředitelem
benediktinské tiskárny v Brně. Zemřel v Rajhradě 7. dubna 1938.
Farnímu kostelu Všech svatých v Přemyslovicích daroval relikviář blahoslaveného Jana
Sarkandera, kromě toho zaplatil za výmalbu kostela v roce 1933. Ve fondu Farního úřadu
Přemyslovice se vyskytuje jeho mešní nadační spis.32
ThDr. Arnošt Dostál (1870–1947)
Navštěvoval olomoucké gymnázium, poté vystudoval teologii na univerzitě v Olomouci.
Roku 1896 byl vysvěcen na kněze. Nejprve působil jako kooperátor v Drahanovicích,
následně byl administrátorem ve Veřovicích, a nakonec farářem v Hradčovicích. Určitou
dobu pracoval jako výpomocný katecheta na státním gymnáziu v Prostějově. Zemřel
v Přemyslovicích 13. ledna 1947.33

SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Nadace dr, Pavla Vychodila, inv. č.
297.
33
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Arnošt Dostál, inv. č. 340.
32
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P. Kašpar Dostál (1893–1961)
Studoval na Českém státním gymnáziu v Olomouci, roku 1917 byl vysvěcen na kněze.
Byl jmenován kooperátorem v Šilperku, následně působil jako kooperátor v Koryčanech,
administrátor excurrendo v Jestřabicích a od roku 1944 byl farářem v Popovicích. V roce
1960 odešel na vlastní žádost do penze. Zemřel 2. července 1961.34

1.6.

Farní kostel Všech svatých

Farní kostel Všech svatých v Přemyslovicích stojí v severní části obce na malém návrší
v místě bývalého hřbitova. Kostel nemá vyhraněný umělecký sloh. Jedná se o
orientovanou jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem, k jižní straně kostela
přiléhá stará sakristie, k severní straně sakristie nová. Západní průčelí je zakončeno
čtyřbokou věží, jež byla přistavena kolem roku 1754. Přesně o sto let později byla
vybudována i sanktusová věžička.35
Historie přemyslovického kostela sahá hluboko do minulosti, není však známo, kdy
přesně byl vybudován. O jeho starobylosti vypovídá skutečnost, že byl postaven
z lomového kamene a hlíny, nikoliv z cihel, kamení a malty.36 Kostel je poprvé zmíněn
v roce 1386. Přemyslovice tehdy patřily ke konickému panství, které Štěpán z Holštejna
prodal s patronátním právem rodu pánů z Cimburka a Tovačova. Ze smlouvy je však
patrné jen to, že kostel v té době existoval. O existenci kostelní krypty pak svědčí zápis
z roku 1612. Dle něj si v kryptě vymínil právo být pohřben poslední majitel Přemyslovic
z rodu Šarovců.37 V době působení administrátorů farnosti z Čech pod Kosířem byla k
přemyslovickému kostelu přistavena věž o výšce 24 m. O renovaci interiéru kostela
Všech svatých usiloval český farář Jan Červinka. Roku 1769 nechal zrenovovat malbu na
hlavním oltáři a postranní oltáře opatřil výzdobou. Po obnovení samostatné farnosti
v Přemyslovicích roku 1784 byl kostel evidentně ve špatném stavu. Dokladem toho je
korespondence s příslušnými úřady ohledně povolení k výdajům z kostelního jmění.
Z těch byla částečně hrazena oprava střechy, kostelního vybavení, hřbitova a kostnice. O
zbytek nákladů se postaral Náboženský fond.38

SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Kašpar Dostál, inv. č. 341.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Inventář z roku 1900, inv. č. 3, s. 7.
36
SOkA Prostějov, fond Archiv obce Přemyslovice 1686–1945, Pamětní kniha, inv. č. 33, s. 102.
37
Rod Šarovců ze Šarova vlastnil Přemyslovice v letech 1520–1612. Dějiny obce Přemyslovice, s. 36–37.
38
Dějiny obce Přemyslovice, s. 37–38.
34
35
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Jeden z prvních popisů kostela přináší inventář z roku 1804. V interiéru se nacházely tři
oltáře: hlavní oltář zasvěcený Všem svatým a dva boční oltáře, jeden k poctě sv. Floriána,
druhý věnovaný Janu Nepomuckému.39 Za 16.000 zlatých byl v roce 1806 prodloužen
presbytář, o patnáct let později byla opravena stará sakristie.40 41
Výraznější opravy přemyslovického kostela se uskutečnily až za faráře Františka Vodičky
v letech 1853 a 1854. Šindelová střecha byla již ve špatném stavu, a proto byla nahrazena
břidlicí. V rámci správky chrámové střechy byla postavena i sanktusová věžička. Rovněž
byl obnoven hlavní vchod kostela, konkrétně bylo dáno kamenné futro a dubové dveře.
Mimo to byla před kostelem postavena nová zídka z kamene. Zásluhou faráře Františka
Vodičky přibyl do kostela nástěnný obraz zobrazující křest knížete Bořivoje sv.
Metodějem. Obraz namaloval akademický malíř šlechtic Sattler a původně byl umístěn
v kapli při chrámu sv. Mořice v Olomouci. Co se výzdoby hlavního oltáře týče, roku 1865
na něj byl instalován obraz Všech svatých od Františka Bsírského, olomouckého
profesora na reálné škole.42
V osmdesátých letech 19. století bylo do kostela pořízeno několik nových předmětů.
Předně zhotovil prostějovský řezbář Jan Fabel na hlavní oltář dřevěný svatostánek. Vedle
něj přibyli dva cherubíni od Ferdinanda Demetze, ředitele řezbářské školy u sv. Ulricha
v Grödenu v Tyrolsku. Po stranách hlavního oltáře byly umístěny sochy Panny Marie
Lurdské a sv. Josefa s Ježíškem, obě zakoupené v Paříži. Pokud jde o boční oltáře, staré
menzy s obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriana byly zrušeny a nahrazeny novými
dřevěnými oltáři od již zmíněného Jana Fabla. Ten byl také autorem soch sv. Cyrila a sv.
Metoděje na novém oltáři sv. Floriana. Sochy sv. Aloise a sv. Filomeny po bocích
mariánského oltáře, který nahradil původní oltář zasvěcený Janu Nepomuckému, byly
zhotoveny Ferdinandem Demetzem. Obrazy sv. Floriana a Panny Marie Královny
svatého růžence na bočních oltářích namaloval vídeňský akademický malíř Josef
Kastner.43
Dalším významným počinem byla přístavba nové sakristie na severní straně kostela. Ta
byla vybudována hned ze dvou důvodů. Jednak stará sakristie stojící na epištolní straně
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Inventář z roku 1804, inv. č. 112.
Dějiny obce Přemyslovice, s. 39.
41
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Oprava sakristie, inv. č. 125.
42
Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1844, nefol.
43
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Inventář z roku 1900, inv. č. 3, s. 4.
39
40
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chrámu již nedostačovala svými prostory pro uschování všech kostelních předmětů,
jednak tím byl vyřešen dlouhodobý problém s nevzhledným schodištěm vedoucím na
kazatelnu, které bylo takto včleněno do nové sakristie. Samotná kazatelna byla v roce
1881 štafírována a opatřena obrazy čtyř evangelistů od Prachaře ze Šternberka.44
Roku 1886 byl kostel vymalován olomouckým malířem Gustavem Přečkem mladším.
Dle faráře Josefa Kroupy se však malba vyznačovala jednoduchostí a ledabylostí, ač stála
300 zlatých a farář dělníky na faře ubytoval a zdarma stravoval.45 Přeček vymaloval farní
chrám znovu o jedenáct let později, přičemž tentokrát už byl s jeho prací přemyslovický
farář spokojený. Tentýž rok došlo v kostele k instalaci osmi nových oken, pořízení dveří
do sakristie, obložení vnitřních zdí deskami a zbudování nového schodiště na kazatelnu.46
Kromě toho byly obnoveny chrámové oltáře a další kostelní předměty, jako svatostánek,
křtitelnice, kazatelna, obrazy, sochy a křížová cesta.
V novém století se první opravy uskutečnily v roce 1905, kdy byl zrenovován sanktusový
zvonek a krytina sanktusníku. Následujícího roku došlo k rekonstrukci sakristie. Její
prostory byly prodlouženy o 1,5 metru, byl vybudován nový železobetonový strop a
pořízena nová plechová střecha. Celkový obnos na opravu činil 1100 korun.47 48
Další z větších oprav kostela se uskutečnila mezi červencem a říjnem 1911 a to mimo jiné
i díky finančnímu odkazu zemřelého faráře Josefa Kroupy. Nejvýraznější změnou v rámci
rekonstrukce bylo snížení úrovně podlahy, přičemž musela být zasypána klenutá zděná
hrobka nacházející se mezi dvěma bočními oltáři.49 Kromě toho byla v kostele položena
nová dlažba, zbudován nový hlavní pískovcový oltář s mramorovou mensou a postaveno
sloupové pozadí k oltáři. Za 490 korun byly pořízeny i dvě zpovědnice. Celkové náklady
se vyšplhaly na více než 9000 korun. V říjnu po skončení oprav byl kostel vysvěcen
biskupem Karlem Wisnarem. Ten rovněž v roce 1920 konsekroval nové kameny bočních
oltářů, kde byly uschovány ostatky svatých mučedníků Faustina a Liberata.50

Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1844, nefol.
Tamtéž.
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Dějiny obce Přemyslovice, s. 202
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Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1844, nefol.
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SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Oprava sakristie, inv. č. 130.
49
Dějiny obce Přemyslovice, s. 204.
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Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1844, nefol.
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V roce 1927 byla v sakristii položena nová dřevěná podlaha a zbudovalo se nové
schodiště vedoucí na kůr. O tři roky později došlo k elektrifikaci kostela a fary, za což
byla zaplacena částka 7080 korun. Ve třicátých letech byly zakoupeny věžní hodiny od
firmy Dvořák. Investice se dotkla také střechy, jež byla pokryta novou břidlicí.
Sanktusová věžička naopak dostala měděnou krytinu. Kostel zaznamenal také vnitřní
úpravy, o jeho výmalbu se postaral malíř Jan Ježek z Bystřice pod Hostýnem a stěny
obložil umělým mramorem zedník Jaroslav Křupka. Navíc bylo mezi kněžiště a
chrámovou loď umístěno železné zábradlí, na základě druhého vatikánského koncilu bylo
však začátkem sedmdesátých let zrušeno.51
Další opravy kostela proběhly v sedmdesátých letech. Roku 1973 se natáhlo nové
elektrické vedení, kostel se vymaloval a došlo i na výzdobu oltářů. Hlavní oltář byl
mramorován Miloslavem Blažkem z Laškova, zatímco úpravy na bočních oltářích
provedl Stanislav Mikmek z Bohuslavic. O dva roky později byla pořízena dřevěná socha
Božského srdce Ježíšova. V roce 1975 se v předsíni kostela vybudovala nová brána a
střecha staré sakristie získala nové oplechování.52
Na konci devadesátých let se začaly plánovat větší opravy kostela. Z toho důvodu byla
v obci uspořádána sbírka, v níž se vybralo 117 382 Kč. V příštích letech se uskutečnila
generální oprava střechy (výměna krytiny a oprava krovů), byla renovována sakristie, dle
instrukcí liturgické komise olomouckého arcibiskupství upraveno kněžiště a obnoveny
všechny oltářní kameny. Nebyla opomenuta ani částečná výměna elektroinstalace a
celková rekonstrukce stropu kostela. V rámci osvětlení se pořídila nová boční světla a
byly opraveny staré lustry. Roku 2003 bylo do kostela z bezpečnostních důvodů
instalováno poplašné zařízení, došlo také k položení nové dlažby s podlahovým topením.
Rekonstrukcí bočních dveří kostela byl usnadněn přístup lidem s pohybovým
handicapem. Za účelem snadnějšího umývání kostela byla v sakristii v roce 2010
zbudována malá koupelna. V letech 2011 až 2015 se kostel napojil na veřejný vodovod,
rovněž se kolem kostela začala pokládat dlažba a budovat opěrná zeď. Roku 2016 bylo
upraveno prostranství před kostelem, konkrétně došlo k vyrovnání země, osevu trávy a
vysazení květin.53

Dějiny obce Přemyslovice, s. 208–210.
Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1970, s. 92.
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Zvláštní pozornost si zaslouží kostelní zvony. Dle inventářů visely ve věži hned tři.
Nejmenší z nich pocházel z roku 1753 a vážil kolem 15 kg. Z jedné strany jej zdobil obraz
sv. Štěpána, z druhé strany byly vyobrazeny postavy sv. Jana a sv. Pavla. Na horním
okraji zvonu se nacházel nápis: Sub Regimine Reverendis :D: D: Pauli 56 Abbatis
Gradiceni Vicarii Generalis. Ve spodní části nápis pokračoval: Fusa sum in H: V: O: S:
S. Stephani, Joannis, et Pauli a Mechiore Schvan Olomucii Anno 1753. Tento zvon
sloužil jako umíráček. Druhý zvon byl původně zasvěcen Všem svatým a nesl nápis
Benedicte omnes sancti et sanctae Dei in tercedite pro nobis 1654.54 V roce však 1841
pukl, když se jím při požáru zvonilo na poplach. Přemyslovičtí jej proto v Olomouci
nechali přelít a dne 12. prosince 1842 byl staronový zvon posvěcen olomouckým
arcibiskupem Maxmiliánem Josefem, svobodným pánem Sommerau-Beckh. Uprostřed
měl obraz sv. Floriána a nesl nápis: Svatý Floriáne a všichni svatí orodujte za nás! Fusa
sum in honorem st. Floriani Martyris et Patroni pagi Przemeslowicensis 1842 a Leopoldo
Franc. Stanke Olomucii. Největší zvon vážil 289 kg a byl zavěšen mezi oběma výše
zmíněnými zvony. Zjednali ho dobrodinci na památku ukončení cholery, která v roce
1866 řádila v kraji a nevyhnula se ani Přemyslovicím. Že výběr peněz na nový zvon nebyl
jednoduchý, dokládá zápis tehdejšího faráře Matěje Nepustila: „Šlo to bídně, 16 usedlých
nedalo nic. A bylo přitom křiku dost, že z toho, co se složili, se polovinu nepropilo. Nejvíc
křiku bylo proti mému zvonu v Růžově a v Novosadech. Ale zvon byl přece objednán a
zvoní líbezně.“55 Na zvonu byl obraz Panny Marie s nápisem: Od dobrodinců farnosti
Přemyslovické budován, lil L. F. Stanke v Olomouci. Sv. Maria, oroduj za nás! Památka
skončení cholery roku 1867. Do kostelní věže byl zvon instalován dne 30. března 1867.56
57

Kromě těchto zvonů se další zvon nacházel v sanktusové vížce. Jednalo se o malý zvon,

jenž byl ulitý v roce 1717. Nenesl žádný nápis ani vyobrazení.58
V době světových válek padly zvony z přemyslovického kostela za oběť nemilosrdnému
rekvírování. Dne 29. září 1916 byl sejmut zvon Panny Marie a sv. Floriána za finanční
náhradu 1432 korun. O rok později následoval umíráček a zvonek ze zvonice v Nových

SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Inventář z roku 1804, inv. č. 112.
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Sadech.59 V roce 1919 byly pořízeny provizorní ocelové zvony za 2000 korun. Větší
z nich byl zasvěcen blahoslavené Panně Marii, menší umíráček sv. Josefovi. Nové zvony
ze skutečné zvonoviny byly zakoupeny roku 1932 u firmy Herold z Chomutova za 24.000
Kč. Jednalo se o tři velké zvony a jeden umíráček. V červnu téhož roku byly v rámci
generální vizitace posvěceny světícím biskupem Janem Stavělem z Olomouce. Ani ne
deset let po instalaci byly tyto zvony rekvírovány pro válečné účely.60 Dle dotazníku pro
ONV v Litovli byl ve věži v roce 1951 jeden provizorní železný zvon.61 Roku 1986 byly
ze Ptení získány tři zvony na elektrický pohon: Sv. Martin větší, Sv. Martin menší a
blahoslavený Jan Sarkander.62
Nedílnou součástí farního kostela v Přemyslovicích jsou samozřejmě i varhany. Ty
nejstarší pořídil v 70. letech 18. století správce kostela z Čech pod Kosířem Jan Červinka.
Jednalo se o malé varhany, jejichž zhotovení stálo 80 zlatých. V přemyslovickém kostele
sloužily relativně dlouho, nové varhany byly zbudovány J. Navrátilem z Prostějova až
roku 1833.63 Další změna přišla v roce 1874, kdy byly za 1000 zlatých pořízeny varhany
s deseti rejstříky u firmy Karel Neusser z Nového Jičína. Zároveň byla toho roku na kůru
položena nová prkenná podlaha a opraveno dřevěné zábradlí.64 V roce 1905 dostaly
kostelní varhany nový měch a dva nové registry, ostatní rejstříky byly pospraveny.
Celkově stála oprava přes 600 korun. Na přelomu let 1926 a 1927 byly varhany pročištěny
a získaly nový cínový prospekt.65 S firmou Josef Melzer z Kutné Hory jednal farář v roce
1943 o zhotovení varhan.66 Roku 2010 byly staré varhany z důvodu havarijního stavu a
finanční náročnosti na jejich opravu vyřazeny z provozu. Nové varhany značky Viscount
Vivace 40 stály čtvrtinu obnosu, jež by byl potřeba na správku starých varhan. Ty zůstaly
v kostele ponechány.67
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Jak již bylo řečeno, kolem kostela Všech svatých se v minulosti rozkládal hřbitov. Ten
byl zrušen v roce 1832 z důvodu nedostačující kapacity. Nový hřbitov byl zbudován
jihovýchodně od fary na nedaleké stráni pod vrchem Strážná, kde se nachází dodnes.68

1.7.

Kaple

Kromě farního kostela Všech svatých se na území přemyslovické farnosti nachází ještě
další dvě sakrální stavby. První z nich je kaple sv. Barbory. Pochází z přelomu 18. a 19.
století a stojí ve svažitém terénu poblíž silnice do Prostějova v části obce zvané
Novosady.69 Jedná se o drobnou zděnou stavbu čtvercového půdorysu se sedlovou
střechou. Interiér je zaklenut valenou klenbou s lunetami.70 Druhou stavbou je kaple sv.
Floriána, pocházející z počátku 19. století. Kaple se nachází přibližně ve středu obce a
pravděpodobně vznikla z důvodu odlehlosti farního kostela (vzdálen 1,5 kilometru).
Jedná se o drobnou zděnou stavbu čtvercového půdorysu s půlkruhovou apsidou. Střecha
je sedlová, nad apsidou půljehlancová, završená čtyřbokou otevřenou zvonicí, na jejímž
vrcholku je makovice s křížkem. Nad vstupními dřevěnými dveřmi je nika, v níž je
umístěna socha Panny Marie Lurdské. Strop uvnitř kaple je plochý.71
Obě kapličky jsou od roku 1958 zapsány na seznamu kulturních památek. Mimo tyto
sakrální stavby se mezi přemyslovické kulturní památky řadí také větrný mlýn
holandského typu, postavený v roce 1884.

1.8.

Farní budova

Když byl roku 1784 zrušen hradišťský klášter, měl jeho poslední prelát Pavel Ferdinand
Václavík od císaře Josefa II. dovoleno, aby pro fary zřízené na bývalých panstvích
kláštera jmenoval faráře. Do Přemyslovic tak v říjnu 1784 přišel jeden ze zbylých
hradišťských mnichů Hyacint Kramný, první přemyslovický farář známý jménem.
Zpočátku se musel spokojit s ubytováním na selském statku, jelikož se v obci nenacházela
farní budova.72 Nicméně vzhledem k tomu, že samostatná duchovní správa byla
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v Přemyslovicích již ve 14. století (viz. s. 10), lze v té době současně předpokládat i
existenci fary. Kde přesně tato budova stála ovšem není známo.73
Nedlouho po příchodu Kramného se začalo s budováním nové fary. Stavební průběh je
částečně zdokumentován v korespondenci s konzistoří, jež se týkala především povolení
k vydání z kostelního jmění. Z dochovaných písemností je patrné, že farní budova stála
už roku 1786. Jednalo se o celozděnou přízemní stavbu z vodního kamene s šindelovou
střechou. Vpravo od hlavního vchodu se nacházely tři místnosti, v nichž pobýval farář,
na levé straně byl umístěn pokoj pro kooperátora, kuchyně, čeledník a spižírna.74 Jak se
však píše v inventáři z roku 1910 „vyvoleno bylo místo snad nejméně příhodné, bahnité
a mokré na úpatí pahorku.“75 Není tak divu, že se v budově fary držela vlhkost a marně
se každý nově příchozí farář snažil nedostatky eliminovat různými opravami. Zvláště
farář František Vodička nešetřil na správce farní budovy penězi. Hned na počátku jeho
působení byly dány do kuchyně, čeledníku a komory nové dveře, první dvě jmenované
místnosti navíc dostaly palachovou podlahu a rohová světnice tři nová okna. Následně
byla pod novou břidlicovou střechou vystavěna letní světnička a do místností, jež obýval
farář a kaplan, byla pořízena nová kamna.76
Další nutné opravy na farní budově se uskutečnily roku 1873 za faráře Josefa Kroupy. V
předsíni a čtyřech místnostech byla položena prkenná podlaha, došlo k zakoupení nových
oken, ve dvou světnicích byla postavena hliněná kamna, v kuchyni vybudována kachlová
pec a obydlí farářovo bylo zedníkem celkově vyspraveno a zomítáno.
Přes veškerou snahu jednotlivých farářů se v důsledku neustálé vlhkosti nedařilo farní
budovu udržovat v dobrém stavu. Nábytek, dlažba i jiné předměty plesnivěly a
v místnostech byla cítit hniloba. V osmdesátých letech 19. století proto přiměla manželka
tamního patrona Edmunda Bochnera svého chotě, aby inicioval stavbu nové farní budovy.
S tou se začalo v roce 1884, přičemž se postupovalo dle plánů olomouckého inženýra
Langhamera. Hned následující léto bylo s pracemi skončeno, a ještě tentýž rok se farář
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do nové budovy, jež přišla na 9500 zlatých, nastěhoval. Stará fara byla prodána za 1000
zlatých staviteli nové fary, zednickému mistru Františku Klugerovi z Prostějova.77
Nová farní budova byla oproti předchozí stavbě patrová. Hlavními dveřmi se vstupovalo
do úzké chodby, jež rozdělovala přízemí na dvě části. Na jedné straně se nacházela
jídelna, kuchyně a čeledník, na druhé straně místnost pro kaplana, prostory pro farní
archiv, spižírna a záchod. Na konci chodby bylo schodiště vedoucí do prvního patra, kde
se nalézala farářova ložnice, pracovna, sál, dva pokoje pro hosty, záchod a sýpka na obilí.
Z prvního patra bylo možno pokračovat po schodech na půdu.78
Dle zápisků ve farní kronice nebyl tehdejší farář Josef Kroupa s výsledkem stavby příliš
spokojený. Vždyť při rozhodování ohledně podoby nové fary upřednostňoval plány
stavitele Muchy z Plumlova, který navrhoval menší světnice a průčelí budovy natočené
do dědiny. Nakonec byl však přijat projekt olomouckého inženýra Langhamera. Na
základě jeho nákresu byly sice vybudovány prostorné místnosti, za to však studené a
z ekonomického hlediska nákladnější na případné opravy. Průčelí fary navíc směřovalo
na sever, čímž se do budovy dostávalo málo světla a tepla. Na nové faře se brzy projevily
první nedostatky. Již v devadesátých letech 19. století došlo k opravě komínů, které byly
moc úzké a různě lomené, pročež neplnily svou funkci tak, jak by měly. Rovněž musela
být v přízemí fary renovována nahnilá podlaha. Roku 1905 pak bylo nutno opravit
zpuchřelé trámy, kvůli nimž se v prvním poschodí hroutila chodba.79 V průběhu 20.století
prošla fara ještě několika opravami.
V současnosti je fara v Přemyslovicích neobydlená. Posledním farářem, jenž na faře
bydlel, byl páter Stanislav Šuránek.80

1.9.

Hospodářský dvůr a pozemky

K faře patřil také hospodářský dvůr, který byl vybudován za faráře Hyacinta Kramného.
Jeho nástupce Karel Novák pokračoval ve zvelebování hospodářských budov. Na své
náklady nechal vybudovat přístřešek pro prasata a dřevník se seníkem. V cihlové stáji
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s šindelovou střechou pak bylo možno ustájit několik krav a koně, nacházel se zde i
prostor pro slepice a šopa na vůz.81 V době nástupu faráře Františka Juřičky byly budovy
již ve špatném stavu. Roku 1828 se proto všechny původně samostatné hospodářské
objekty sloučily do jedné nově postavené budovy. Stavbu zafinancoval tehdejší patron
Karel Příza.82
Kromě hospodářského dvora k faře náležela zahrada. Byla vysázena ovocnými stromy a
využívána na trávu pro dobytek. V roce 1854 nechal farář František Vodička okolo
zahrady postavit kamennou zídku namísto starého parkanu. Tentýž rok došlo k výměně
části pozemku se sousedem Františkem Lužným. Farář mu přenechal bývalý haltýř, který
byl zřízen na konci 18. století. Jmenovaný soused naproti tomu povolil, aby se cesta ke
hřbitovu, vedoucí původně mezi stodolou a kravínem, posunula až za stodolu, čímž se
farní zahrada zcelila a uzavřela.83
Za faráře Josefa Kroupy byla zahrada obehnána novým parkanem. Došlo také k opravě
dřevěné stodoly, kde byly nahrazeny shnilé sloupy za nové, spraven mlat a došková
střecha. V roce 1876 však tuto stodolu zničila prudká vichřice. O rok později byla proto
postavena za 800 zlatých nová kamenná stodola s břidlicovou střechou. Na konci
sedmdesátých let byl zbořením zídky a výměnou dílů zahrad se sousedem Josefem
Pelcem zvětšen prostor kolem fary. Další rozšíření farní zahrady se uskutečnilo v roce
1892, kdy farář zakoupil od nadučitele Jana Lužného sousední pole.84
Co se dalších pozemků týče, již první přemyslovický farář Hyacint Kramný získal pro
zdejší faru asi 27 měřic pole ze zrušeného poplužního dvora. Pole bylo užíváno za roční
emfyteutickou činži 38 zlatých 30 krejcarů a 7 měřic ovsa. Roku 1852 se pole začalo
z emfyteutické povinnosti vyvazovat. Tehdejší farář František Vodička vypůjčil na
vyvazování těchto polností zádušní kapitál Anny Dokoupilové v obnosu 110 zlatých a
z vlastního kostelního jmění 152 zlatých 50 krejcarů.85 Zatímco výše uvedené polnosti
patřily k farnímu obročí, ke kostelu od nepaměti náležel les zvaný Kostelní hora. Podle
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inventáře z roku 1804 měl 60 měřic. Z jeho výtěžku se spolufinancovaly opravy kostela
a fary.86

2. Dějiny archivního fondu
Archivní fond Farní úřad Přemyslovice je dochován z let (1761) 1784–1990. Počátek
fondu je datován do roku 1784, kdy byl v Přemyslovicích zřízen vlastní farní úřad. Ve
fondu se však nachází i dokument vzniklý v době, kdy samostatná farnost
v Přemyslovicích ještě neexistovala. Jedná se o knihu kostelních účtů (1778–1869), která
byla delimitována z farnosti v Čechách pod Kosířem a stala se základem nově vzniklého
farního úřadu Přemyslovice. Ostatní knihy potřebné k správě přemyslovické farnosti
začal psát farář Hyacint Kramný, Kromě matrik, které jsou dnes uložené v Moravském
zemském archivu v Brně, založil dvě knihy týkající se státních nařízení. V prvním
případě jde o knihu opisů a tiskopisů státních nařízení v církevních záležitostech v letech
1784–1792, jejíž součástí je předmluva Hyacinta Kramného. Druhá kniha obsahuje opisy
jednotlivých státních nařízení ve věcech církevních z let 1767–1839. Evidentně vznikla
v osmdesátých letech 18. století, přičemž Kramný si zpětně zapisoval nařízení od roku
1767.87 V jeho zápiscích následně pokračovali další přemyslovičtí faráři. Kniha je pečlivě
vedena do roku 1826, s nástupem Františka Juřičky však nastává odmlka. Na předchozí
faráře krátce navázal ještě Bernard Abendroth, ale po příchodu Mikuláše Vaška v roce
1841 záznamy v knize nařízení definitivně končí. Kniha kapitálů (1761)–1870 vznikla
s největší pravděpodobností až po osamostatnění přemyslovické farnosti.
První informaci o farním archivu nalezneme v inventáři z roku 1804, kdy je zmíněna
skříň pro ukládání dokumentů, jenž se nacházela v budově fary. Registratura v té době
obsahovala: tři svazky matrik (sňatky, křty, úmrtí – všechny doplněné abecedním
rejstříkem), sbírku státních nařízení, sbírku konzistoriálních nařízení, nadační knihu
(tehdy ještě bez jakéhokoli zápisu), knihu kostelních účtů a knihu chudinských účtů.
Zbývající spisy byly tematicky rozdělené do osmi fasciklů, přičemž každý z nich byl
označen písmenem a krátkým popiskem.88 Nová archivní skříň byla zhotovena roku 1836
za 5 zlatých a 35 krejcarů podle návrhu přemyslovického faráře Františka Juřičky.89
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Dokumenty ohledně opravy farní budovy v roce 1854 přináší informaci, že se archiv
nacházel v předsíni fary.90 Po stavbě nové farní budovy v osmdesátých letech 19. století
získal farní archiv dokonce svou světničku.91
Patrně ve druhé polovině třicátých let 19. století vznikl repertář k farnímu archivu, v němž
je zaznamenán původní systém uspořádání dokumentů. Jeho autorem je pravděpodobně
farář František Juřička. Dle repertáře byly písemnosti rozděleny do dvou částí, první
zahrnovala dokumenty týkající se farního úřadu, druhá se vztahovala na beneficium.
Každá z těchto částí byla dále členěna na tři totožné skupiny (hlavní písemnosti, doklady
a záznamy, korespondence), v rámci nichž existovalo několik dalších podskupin.
Jelikož se jedná o významný pramen, bylo zde přistoupeno k přepisu repertáře. Zápisy
jsou ponechány v autentickém znění. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou kvůli
přehlednosti rozlišeny zvýrazněním, podtržením, změnou velikosti či sklonu písma.
Záznamy napsané jinou rukou a poznámky připsané tužkou jsou odlišené od zbytku textu
jiným fontem písma. Nečitelný text je suplován tečkami v hranatých závorkách. Tam, kde
to bylo možné, byl původní systém rekonstruován a ke starým signaturám se přiřadila
nová inventární čísla. V takovém případě jsou psána tučným písmem v kulatých
závorkách.
Repertář k farnímu archivu vypadal následovně:

Repertorium des Přemyslowitzer Pfarramts Archivs
Repertorium aller einzelnen Stück
I. Das pfarrliche Amt
I. I. Haupturkunden das pfarrliche Amt betreffend
I. I. 1. Die Taufmatriken sammt Repertorien in chronologischer Ordnung
A. Taufmatrik vom Jahre 1784 bis inclus. 1819 sammt Repertorium
B. Datto mit dem Jahre 1820 anfangend, sammt Repertorium
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Oprava fary a vybavení kostela,
inv. č. 163.
91
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Inventář z roku 1900, inv. č. 3, s.
18.
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C. Abschrift der Tauf und Trauungsmatrik vom Jahre 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840
I. I. 2. Die Trauungsmatriken sammt Repertorien in chronologischer Ordnung
A. Trauungsmatrik mit dem Jahre 1784 anfagend sammt Repertorium
I. I. 3. Die Sterbmatriken sammt Repertorien in chronologischer Ordnung
A. Sterbmatrik mit dem Jahre 1784 anfangend sammt Repertorium
I. I. 4. Die Firmmatrik sammt Repertorium
A. Mit dem Jahre 1826 anfangend (viz. inv. č. 101)
I. I. 5. Das Kirchenrechnungsbuch
A. Mit dem Jahre 1778 anfangend (viz. inv. č. 4)
I. I. 6. Das Kirchencapitalien Vormerksbuch sam(m)t Kirchenreelitäten Vormerk
A. über eigenthümliche und Stiftungscapitalien (viz. inv. č. 10)
I. I. 7. Das Stiftungsbuch in welchem alle Stiftsbriefe wörtlich eingetragen sind
A. Vom Jahre 1813 anfangend
I. I. 8. Die Stiftungs-Repartitions Tabellen:
A. Die in Folge des Finanzpatentes vom Jahre 1811 verfasste (viz. inv. č. 242)

- Ist keine vorhanden – in dem bis zu dieser Zeit bei dieser Kirche keine Stiftung bestanden hatte
B. Die über die seither errichteten oder auch durch Verlosung reintegrirten
Stiftungen
I. I. 9. Das Armeninstituts-Rechnungsbuch
A. Mit dem Jahre 1807 anfangend (viz. inv. č. 90)
I. I. 10. Das Armeninstituts-Capitalien Vormerksbuch
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A. Mit dem Jahre 1834 anfangend (viz. inv. č. 93)
I. I. 11. Das Inventarium der bei der Kirche befindlichen Effecten
A. Mit dem Jahre 1833 anfangend
B. Zeugniste über die Einweihungen der heiligen Gefäste a(nn)o 1833 anfangend
I. I. 12. Der Catalog der Pfarrbibliothek

Vom Jahre 1841
I. I. 13. A. Bücher über die Hof- und Gubernial- Verordnungen sammt Repertorien
a. Ein band derselben vom Jahre 1767 bis 1784 sammt Repertorien gedruckt
b. datto vom Jahre 1784 bis 1792 (viz. inv. č. 96)
c. Geschriebenes Protokoll über den Inhalt der k. k. Hof- und Gubernial
Verordnungen mit dem Jahre 1767 anfangend sam(m)t Index.
d. Fascikel gedruckter Verordnungen vom Jahre 1763 bis 1800 und zwar HofGubernial Ordinariats und Kreisämtliche Verordnungen beisammen
e. datto vom Jahre 1804 bis 1825 gleichartig
f. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1826
g. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1827
h. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1828
i. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1829
k. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1830
l. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1831
m. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1832
n. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1833
o. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1834
p. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1835
q. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1836
r. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1837

s. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1838
t. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1839
u. heft gedruckter Verordnungen vom Jahre 1840
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I. I. 13. B Bücher über Ordinariats-Verordnungen, sammt Repertorien
a. Protocoll über Ordinatiats Verodnungen vom 1771 bis 1805

b. zu verfassen
die hiezu gehörigen beilagen der gedruckten Verordn. kommen unter A vor
I. I. 13. C. Bücher über kreisämtliche Verordnungen sam(m)t Repertorien

zu verlagen – die hiezu gehörigen gedruckte beilagen kommen unter A vor
I. I. 13. D. Bücher über Verordnungen in Schulwesen, sammt Repertorien

zu verladen
die hiezu gehörigen hefte der gedruckten Verordnungen sind […] in der Schule
I. I. 14. Ausweis über die übliche Stolataxe vom dechant vidirt (viz. inv. č. 346)
A. Vom Jahre 1835
I. II. Belege und Vormerke, das pfarrliche Amt betreffend
I. II. 1. Belege zur Taufmatrik
A. Vom Jahre 1818 bis 1825 (viz. inv. č. 398)
B. Vom Jahre 1826 (viz. inv. č. 399)
C. Vom Jahre 1827 (viz. inv. č. 400)
D. Vom Jahre 1828
E. Vom Jahre 1830 (viz. inv. č. 401)
F. Vom Jahre 1831 (viz. inv. č. 402)
G. Vom Jahre 1832
H. Vom Jahre 1833 (viz. inv. č. 403)
I. Vom Jahre 1834 (viz. inv. č. 404)
K. Vom Jahre 1835 (viz. inv. č. 405)
L. Vom Jahre 1836 (viz. inv. č. 406)
M. Vom Jahre 1837 (viz. inv. č. 407)
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N. Vom Jahre 1838 (viz. inv. č. 408)
O. Vom Jahre 1839 (viz. inv. č. 409)
P. Vom Jahre 1840
Q. Vom Jahre 1841
I. II. 2. Belage zur Trauungsmatrik
A. Vom Jahre 1788 bis 1812 (viz. inv. č. 352, 353)
B. Vom Jahre 1813
C. Vom Jahre 1814
D. Vom Jahre 1815
E. Vom Jahre 1816
F. Vom Jahre 1817
G. Vom Jahre 1818
H. Vom Jahre 1819
I. Vom Jahre 1820
K. Vom Jahre 1821
L. Vom Jahre 1822
M. Vom Jahre 1823
N. Vom Jahre 1824
O. Vom Jahre 1825
P. Vom Jahre 1826
Q. Vom Jahre 1827
R. Vom Jahre 1828
S. Vom Jahre 1829
T. Vom Jahre 1830
U. Vom Jahre 1831
W. Vom Jahre 1832
X. Vom Jahre 1833
Y. Vom Jahre 1834
Z. Vom Jahre 1835
A. Vom Jahre 1836
B. Vom Jahre 1837
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C. Vom Jahre 1838
D. Vom Jahre 1839
E. Vom Jahre 1840
F. Vom Jahre 1841
I.II. 3. Belege zur Sterbmatrik
A. Vom Jahre 1814 anfangend
I. II. 4. Repertorium über die ausgestellten Tauf-, Trauungs- und Beerdigungsschein

zu verfassen
I. II. 5. Conceptbuch für die Kirchenrechnungen
A. Mit dem Jahre 1836 anfangend (viz. inv. č. 8)
I. II. 6. Kirchenrechnungsmanuale journalmässig geführt
B. Vom Jahre 1834 (viz. inv. č. 12)
C. Vom Jahre 1835 (viz. inv. č. 13)
D. Vom Jahre 1836 (viz. inv. č. 14, 15)
E. Vom Jahre 1837 (viz. inv. č. 16)
I. II. 7. Interessenbuch der Kirche mit Angabe der Zahlungstermine und Einzeichnung
der gescheheime Zahlung – dann benützungsvormerk der Kirche-Realitäten (viz. inv. č.
11)

zu verfassen
I. II. 8. Klingelbeutel-Opferstuck und Kirchenstola-Register der vorigen Jahre
A. Vom Jahre 1835
B. Vom Jahre 1836
C. Vom Jahre 1837
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I. II. 9. Gubernial- Ordinariats- und Patronatsbewiligungen zu den 10 Gulden
ubersteigenden ungewohnlichen Auslagen
A. Vom Jahre 1785 anfangend (viz. inv. č. 124)
I. II. 10. Quittungen über die aus dem Kirchenvermögen bestrittenen Auslagen
A. Vom Jahre 1794 bis 1821 (viz. inv. č 176)
B. Vom Jahre 1833 und 1834 (viz. inv. č. 177)
C. Vom Jahre 1835 (viz. inv. č. 178)
D. Vom Jahre 1836 (viz. inv. č. 179)
I. II. 11. Verhandlungsakten über Stiftungen oder Legate für die Kirche
I. II. 12. Conceptbuch für die Armeninstitutsrechnungen

zu verfassen
I. II. 13. Armeninstitutsrechnungsmanuale journalmässig geführt
I. II. 14. Interessenbuch des Armeninstituts (viz. inv. č. 94)

zu verfassen
I. II. 15. Hausbüchsensammlungs Subscriptionen- und Opferstockregister des
Armeninstituts
I. II. 16. Bewilligungen zu ungewöhnliche Auslagen aus dem Armeninstitutsvermögen
I. II. 17. Quittungen über die aus dem Armeninstitutsvermögen bestrittenen Auslagen
I. II. 18. Verhandlungsakten über Stiftungen oder Legate für das Armeninstitut
I. II. 19. Stipendienküchel der Ortsgeistlichkeit für die verflossenen Jahre (viz. inv. č.
347)
A. Vom Jahre 1835 (viz. inv. č. 73, 75–77, 80)
B. Vom Jahre 1836 (viz. inv. č. 74, 78–79)
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I. II. 20. Ausweis über die in der Curatie enigeführte Gottesdienstordnung, und den dahin
einschlägigen Verhandlungsacten (viz. inv. č. 35–45, 344, 582)
A. Vom Jahre 1835 sammt verzeichniss der in der Volkssprache üblichen Gebethe
etc.
B. Vermeldnungsbücher der Gottesdienstordnung a(nn)o 1829 anfangend (viz. inv.
č. 34, 327)
I. II. 21. Vormerk über die in Pfarrbezirke befindlichen Kreuze, Statuen, Feldcapellen
und Martersäulen mit Angabe ihres Zustandes
A. Vom Jahre 1835 (viz. inv. č. 154)
B. Fascikel der bewilligungen zu deren Einweihung vom Jahre 1785 anfangend
I. II. 22. Vormerke über abgehaltene Predigten, Catechesen etc.
A. A(nn)o 1834 anfangend
I. II. 23. Pfarrkinder-Register mit Übersicht der Seelzahl der Gefirmten und der
schulfähigen Kinder (viz. inv. č. 342)
A. Vom Jahre 1812 (viz. inv. č. 343)
B. A(nn)o 1830 anfangend
I. II. 24. Die fortgesetzte Tabella laborum apostolicorum für jeden einzelnen Priester der
Curatie
A. A(nn)o 1836 anfangend
I. III. Correspondenzen das pfarrliche Amt betreffend
I. III. 1. A. Correspondenzen mit dem Consistorium in Seelsorgsachen
a. Vom Jahre 1821 anfangend (viz. inv. č. 354)
I. III. 1. B. Correspondenzen mit dem Consistorium in Kirchenbau- und
Einrichtungssachen
a. Vom Jahre 1785 anfangend (viz. inv. č. 139)
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I. III. 1. C. Correspondenzen mit dem Consistorium in publico ecclesiasticis
a. Vom Jahre 1833 anfangend
I. III. 1. D. Correspondenzen mit dem Consistorium in Hinsicht der Seelsorgshilfspriester
I. III. 1. E. Correspondenzen mit dem Consistorium in Hinsicht der Schulangelegenheiten
I. III. 2. A. Correspondenten mit dem Decanalamte in Seelsorgssachen
a. Formularien der aus Decanalamt in Seelsorgssachen abzureichenden
Eingaben
b. Maculare der vierteljährigen Matriken extracte a(nn)o 1831 anfangend
I. III. 2. B. Correspondenzen mit dem Decanalamte in Kirchenbau- und
Einrichtungssachen
I. III. 2. C. Correspondenzen mit dem Decanalamte in publico ecclesiasticis
a. Formularien der aus decanalamt in publico ecclesiasticis abzureichenden
eingaben
I. III. 2. D. Correspondenzen mit dem Decanalamte in Hinsicht der Seelsorgshilfspriester
I. III. 2. E. Correspondenzen mit dem Decanalamte in Hinsicht der Schulangelegenheiten
I. III. 3. A. Correspondenzen mit Civilämtern und Privatpersonen in Seelsorgssachen
I. III. 3. B. Correspondenzen mit Civilämtern und Privatpersonen in Kirchenbau- und
Einrichtungssachen (viz. inv. č. 137, 138, 140)
a. Vom Jahre 1785 anfangend (viz. inv. č. 123)
I. III. 3. C. Correspondenzen mit Civilämtern und Privatpersonen in publico
ecclesiasticis
Formularien der an Civilämter abzureichenden Eingaben in pub. eccle.
a. Corresp. vom Jahre 1802 bis 1826 (viz. inv. č. 511)
b. Corresp. vom Jahre 1827 (viz. inv. č. 512)
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c. Corresp. vom Jahre 1828 (viz. inv. č. 513)
d. Corresp. vom Jahre 1829 (viz. inv. č. 514)
e. Corresp. vom Jahre 1830 (viz. inv. č. 515)
f. Corresp. vom Jahre 1831 (viz. inv. č. 516)
g. Corresp. vom Jahre 1832 (viz. inv. č. 517)
h. Corresp. vom Jahre 1833 (viz. inv. č. 518)
i. Corresp. vom Jahre 1834 (viz. inv. č. 519)
k. Corresp. vom Jahre 1835 (viz. inv. č. 520)
l. Corresp. vom Jahre 1836 (viz. inv. č. 521)
m. Corresp. vom Jahre 1837 (viz. inv. č. 522)

n. Corresp. vom Jahre 1838
o. Corresp. vom Jahre 1839
p. Corresp. vom Jahre 1840
q. Corresp. vom Jahre 1841
I. III. 3. D. Correspondenzen mit Civilämtern und Privatpersonen in Hinsicht der
Seelsorgshilfspriester
I. III. 3. E. Correspondenzen mit Civilämtern und Privatpersonen in Hinsicht der
Schulangelegenheiten
II. Das Beneficium
II. I. Haupturkunden das Beneficium betreffend
II. I. 1. Das Vorgeschriebene Inventer vom Jahre 1806
A. Vom Jahre 1804 sam(m)t Instruction über dessen Verfassung (viz. inv. č. 112)
B. Vom Jahre 1833 (viz. inv. č. 113)
II. I. 2. Abschriften der in der Kirchencassa aufzubewahrenden Errichtungs- und
Widmungsurkunden und andere die Pfarradministratien betreffende Documente
II. I. 3. Pfarrfassion
A. Vom Jahre 1802 anfangend
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II. I. 4. Hausprotocoll oder Gedenkbuch über die Ereignisse, welche das pfarrliche
beneficium in Verlaufe der Zeit betroffen haben und ferners betreffen

A. Fascikel der in dieses Buch einschlagenden Schriften a(nn)o 1792 anfangend (viz. inv.
č. 217)
II. I. 5. Alle übrigen noch auf das Beneficium Bezug habende Urkunden

A. Ausweis der vom Cooperator zu […] Messe
II. II. Belege und Vormerke, das Beneficium betreffend
II. II. 1. Stolabuch

zu verfassen
II. II. 2. Zehntregister

Ist hier nicht nothig
II. II. 3. Anbau-, Fechsungs- und Abdrusch-Register des Beneficiums
II. II. 4. Beschreibung der zum Beneficium gehörigen Gebaude und ihres Zustandes
A. Vom Jahre 1805 anfangend (viz. inv. č. 156, 159)
II. II. 5. Vormerkbuch über die von dem Beneficiaten aus Eigenem geleisteten
Bauauslagen
A. Vom Jahre 1801, 1821, 1833, 1834, 1835
II. II. 6. Bestätigte Spannzettel der Dienstbothen von dem verflossenen Jahre
A. Vom Jahre 1836
II. III. Correspondenzen das Beneficium betreffend
II. III. 1. A. Correspondenzen mit dem Consistorium über die Rechte und Integrität des
Beneficiums
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a. Vom Jahre 1789 und 1785
II. III. 1. B. Correspondenzen über die Rechte und Integrität des Beneficiums mit dem
Patronatsamte (viz. inv. č. 510)
a. Vom Jahre 1832 anfangend
II. III. 1. C. Correspondenzen über die Rechte und Integrität des Beneficiums mit dem
Kreisamte und der Landesstelle (viz. inv. č. 509)
a. erliegt bei der Correspondenz mit dem Consistorium
b. Vom Jahre 1784 anfangend
II. III. 2. A. Correspondenzen über den Zustand der Beneficialgebäude mit dem
Consistorium
II. III. 2. B. Correspondenzen über dien Zustand der Beneficialgebäude mit dem
Patronatsamte
a. Im Jahre 1801 anfangend (viz. inv. č. 508)
II. III. 2. C. Correspondenzen über den Zustand der Beneficialgebäude mit dem
Kreisamte und der Landesstelle
a. Vom Jahre 1785 anfangend (viz. inv. č. 508)
Ze zápisů v repertáři je patrné, že v systému faráře Františka Juřičky pokračovali ještě
jeho následovníci Bernard Abendroth a Josef Gruss. S nástupem faráře Mikuláše Vaška
záznamy v repertáři končí.
Po vydání Kohnovy spisové normy v roce 1896 byly písemnosti dle tohoto nařízení
pravděpodobně přemanipulovány. Základní schéma Kohnovy spisové normy je
následující:92
I. Stavení
a) Farní kostel (zakládací listina, inventář)

92

Konsistorní kurendy, sv. IX, 1896, s. 102.
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b) Filiální kostely a kaple
c) Hřbitov
d) Kříže, křížové cesty, sochy, obrazy (jejich seznamy)
e) Farní a hospodářská stavení (popis, inventáře, a spisy týkající se stavby)
f) Patronátní a konkurenční záležitosti
g) Pojištění kostelních a farních budov proti ohni
II. Kostelní jmění
a) Pozemky, výtahy z pozemkových knih a pozemkové archy
b) Protokoly a smlouvy o pronájmu, rejstřík o zaplaceném ročním nájemném
c) Knihy kostelních účtů
d) Vyřízení kostelních účtů
e) Knihy kapitálů a úroků
f) Deník kasovní
g) Příjmy z ofěry a kostelního zvonečku
h) Předpis daní, dávek a poplatkového ekvivalentu
III. Jmění farního obročí
a) Pozemky, výtahy z pozemkových knih a pozemkové archy
b) Protokoly a smlouvy o pronájmu, záznamy o vzdělání půdy
c) Beneficiální fasse
d) Služné a doplněk kongruy
e) Protokoly o odevzdání a přijetí fary
f) Interkalární účty
g) Výkup desátku
h) Daně, daň pro náboženský fond, předpis poplatkového ekvivalentu
i) Výkazy o ročních vydáních beneficiátu z vlastního
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IV. Nadace
a) Zákonná norma.
b) Všeobecná kniha o nadacích
c) Nadační spisy (věnovací listy, opisy poslední vůle, úřední dopisy)
d) Výkazy o persolvování nadačních povinností
V. Duchovní správa
a) Konsekrace, posvěcení a rekonciliace kostelů a kaplí
b) Oltářní privilegia a jiné indulty
c) Povolení ke svěcení oltářů, křížů, křížové cesty, soch a obrazů
d) Pořádek bohoslužeb, ohlašovací knihy pobožností
e) Záležitosti týkající se bratrstev
f) Vizitační nálezy
g) Vyučování náboženství (učební osnovy, deník, renumerace za cestu do školy, školní
záležitosti).
h) Tabella laborum apostolicorum (výkaz duchovních prací)
i) Popis duší (seznamy farníků)
k) Štolová kniha a kniha stipendijní
l) Závazky pro náboženský fond a jejich persoluce
m) Změny ve vyznání
n) Jednací protokoly
VI. Výkazy personálií při duchovní správě
a) Faráři a jejich posloupnost
b) Výpomocní kněží (kooperátoři) a jejich posloupnost
c) Ředitel kůru, varhaník, jejich ustanovení a mzda
d) Kostelník, jeho ustanovení a mzda
e) Zvoník, jeho ustanovení a mzda
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f) Hrobník, jeho ustanovení a mzda
g) Kostelní hospodáři
h) Otcové chudých
i) Pamětní kniha
VII. Doklady a přílohy k oddací matrice
a) Ohláškové knihy
b) Přílohy k oddavkám (ohláškové listy, křestní listy, prominutí manželských překážek,
svolení k oddavkám, povolení k oddávání aj.)
c) Rozvod manželů od stolu a lože
VIII. Doklady a přílohy ke křestní a úmrtní matrice
a) Přílohy ke křestní matrice (prohlášení za otce aj.)
b) Přílohy k úmrtní matrice (úmrtní listy, povolení k převozu mrtvého aj.)
IX. Farní ústav chudinský
a) Knihy účtů chudinského ústavu
b) Deník kasovní
X. Nařízení
a) Kurendy konzistorní s pastýřskými listy dle ročníků uspořádané s repertářem
b) Nařízení politického úřadu
XI. Varia
XII. Oddělení pro matriky
a) Oddací matriky
b) Rodné a křestní matriky
c) Úmrtní matriky
d) Matriky biřmovanců
e) Oddací matrika pro církevní účely
f) Křestní matrika pro církevní účely
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g) Úmrtní matrika pro církevní účely
h) Formulář pro vedení latinských matrik
i) Katalog farní knihovny (příp. farního archivu)
Dle protokolu při předání fary nově ustanovenému faráři v roce 1929 je zřejmé, že
uspořádání podle Kohnovy spisové normy bylo v té době ještě zachováno.93 Tento systém
byl však později zcela porušen a průzkum na konci padesátých let 20. století ukázal, že
uložení písemností ve farním archivu nemá žádný řád. Dokladem toho je soupis
dokumentů farního archivu z roku 1960. Registratura byla tehdy rozdělena do devíti
přihrádek:94
1. přihrádka
1) Kniha účtů vlastního a zádušního jmění z let 1778–1869
2) Účty ústavu pro chudé od roku 1807
3) Kniha účtů od roku 1869
4) Kniha účtů od roku 1836
5) 4 inventáře kostela
6) Inventář kostela a farního obročí
7) Návrhy VII
8) Seznam kapitálů jmění kostela
9) Různá korespondence
10) Návrh na malbu kostela z roku 1933 od mistra Jana Köhlera
11) Kniha nadačních listin
2. přihrádka
12) Pořad služeb Božích od roku 1873–1936
13) Kniha účtů za léta 1910–1928
14) Kniha vlastního vydání z roku 1873
15) Jednací protokol z let 1855–1940
3. přihrádka
16) Acta curiae od roku 1870–1949

SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Akta týkající se odevzdávky fary dne
2.5.1929 a 12.8.1929, inv. č. 231.
94
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Soupis dokumentů uložených ve
farním archivu, inv. č. 605.
93
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4. přihrádka
17) Inventáře kostela a fary
18) Přílohy ke knihám chudinského ústavu
19) Výkaz o vydáních z vlastního
20) Akta odevzdání fary a kostela ze dne 12. 12. 1910
21) Povolení ke svěcení
22) Listiny o Stražisku
23) Listiny o stavbě
24) Spisy nadační
25) Tabellae laborum apostolicorum z roku 1824
26) Dopisy konzistoře
27) Přílohy ke křestní matrice
28) Dopisy politických úřadů
29) Jednací protokol
30) Spisy o opravě kostela v roce 1911
31) Farní pozemky
32) Varia
5. přihrádka
33) Acta curiae z roku 1826–1862
34) Politická nařízení z let 1763–1873
6. přihrádka
35) Přílohy k úmrtním matrikám
36) Ohledací listy úmrtní
7. přihrádka
37) Verordnungsblatt
8. přihrádka
38) Vyřízení kostelních účtů
39) Sbírka zákonů a nařízení z roku 1767–1782
40) Missal Romanum
9. přihrádka
41) Různé pokladní knihy
42) Výpisy z matrik za léta 1835–1848.
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Je zjevné, že farní archiv v té době již neobsahoval žádné matriky. Ty byly roku 1952 na
základě zákona č. 268/1949 Sb. ze dne 7. prosince 1949 odevzdány Místnímu národnímu
výboru Přemyslovice.95
Do Okresního archivu Prostějov byly podle přejímacího protokolu ze dne 11. prosince
1962 předány dokumenty farnosti v časovém rozsahu 1778–1945. Od faráře Šebestiána
Pavlíčka písemnosti převzala archivářka Libuše Gröbnerová. Fond Farní úřad
Přemyslovice byl přijat do evidence pod přírůstkovým číslem 262/1962. Podle
předávacího protokolu měl 32 úředních knih a 12 balíků písemností.96
V roce 1995 došlo k uzavření depozitní smlouvy mezi Ministerstvem vnitra ČR a
Arcibiskupstvím v Olomouci, jenž upravuje podmínky pro správu a ukládání církevních
dokumentů ve státních archivech. Písemnosti Farního úřadu v Přemyslovicích zůstaly
uloženy ve Státním okresním archivu Prostějov jako depozitum, jehož vlastníkem je Farní
úřad v Přemyslovicích. Roku 2004 byly do archivního fondu z Moravského zemského
archivu v Brně zpětně delimitovány matriční doklady k oddacím matrikám. V souvislosti
s přípravou publikace k dějinám obce Přemyslovice byly v roce 2009 při prohlídce farní
budovy nalezeny dokumenty, jež pocházely z činnosti přemyslovického farního úřadu
před rokem 1950. Po souhlasu tehdejšího správce farnosti Mgr. Janusze Lomzika byl
proveden výběr archiválií, přičemž vybrané archiválie byly předány k trvalému uložení
do Státního okresního archivu v Prostějově. Konkrétně se jednalo o 15 knih a 3 kartony
spisů, které byly přijaty do evidence pod přírůstkovým číslem 21/2013. Poslední přírůstek
pochází z roku 2019, kdy bylo do archivu převzato celkem 8 archiválií (1 kniha, 1 plán,
1 fotografie, 5 spisů).

3. Archivní charakteristika fondu
Fond Farní úřad Přemyslovice byl v roce 1966 uspořádán archivářkou Ludmilou
Grůzovou, která k němu rovněž vypracovala prozatímní inventář. Jeho časové rozmezí
bylo stanoveno na léta 1767–1950 a tvořilo jej 90 úředních knih a 11 kartonů spisů. Fond
měřil 1,88 bm. V letech 2018–2019 dořadila Alexandra Svobodová přírůstky z roku
2004, 2013 a 2019 a celý fond nově zpracovala.

SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Protokol o předání matrik MNV v
Přemyslovicích, inv. č. 603.
96
Viz příloha č. 2, s. 126.
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Při pořádání archivního fondu se vycházelo z pravidel pro zpracování archiválií
z šedesátých let.97 Archiválie byly rozčleněny podle typu dochovaného materiálu do
hlavních diplomatických kategorií:98
I.

Úřední knihy

II.

Spisový materiál
a. Registraturní pomůcky
b. Spisy

III.

Ostatní materiál
a. Plány
b. Fotografie
c. Další obrazový materiál

Knižní a spisový materiál byl následně rozdělen podle Kohnovy spisové normy, přičemž
v inventárním seznamu jsou z celkového počtu dvanácti oddílů zahrnuty jenom ty
skupiny, jež se v archivním fondu opravdu nacházejí. Schéma registratury fondu Farního
úřadu Přemyslovice je u některých kategorií doplněno poznámkami, které jsou od zbytku
textu odlišené kurzívou:
I. Stavení
a) Farní kostel (zakládací listina, inventář)
1. Inventáře, popisy, seznamy
2. Oprava kostela a vybavení
3. Vybavení kostela
b) Filiální kostely a kaple
c) Hřbitov
d) Kříže, křížové cesty, sochy, obrazy (jejich seznamy)
e) Farní a hospodářská stavení (popis, inventáře, a spisy týkající se stavby)

ČECHOVÁ, Gabriela, ŠAMBERGER, Zdeněk, ed.: Archivní příručka. Praha 1965, s. 134-135.
Přestože již existují nová základní pravidla pro zpracování archiválií z roku 2015, na doporučení archivu
byl fond zpracován dle starých pravidel.
98
Ve fondu není zahrnuta kategorie Listiny. Účetní materiál je přiřazen dle diplomatického druhu na
základě Kohnovy spisové normy buď do kategorie úřední knihy nebo do oddílu spisy.
97
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1. Inventáře a popisy
2. Opravy farních budov
f) Patronátní a konkurenční záležitosti
II. Kostelní jmění
a) Pozemky, výtahy z pozemkových knih a pozemkové archy
b) Protokoly a smlouvy o pronájmu
c) Kostelní účty
d) Vyřízení kostelních účtů, kvitance a jiné přílohy
o U kvitancí bylo zachováno dělení dle římské signatury, tj. na základě systému faráře
Františka Juřičky (viz. repertář farního archivu). Vyřízení kostelních účtů bylo rozčleněno
víceméně podle doby působení jednotlivých duchovních. Farář Josef Kroupa je přitom
výjimkou, vzhledem k přesahu písemností do dalšího kartonu se vyřízení účtů kostela
nachází ve dvou složkách. Zvláštní skupinu tvoří nezařazené účetní přílohy, které farář
Metoděj Strupek, a zejména Šebestián Pavlíček z neznámých důvodů nezařadili k vyřízení
kostelních účtů za jednotlivé roky.

e) Kostelní kapitály
f) Deník kasovní
g) Příjmy z ofěry a kostelního zvonečku.
h) Předpis daní, dávek a poplatkového ekvivalentu
III. Jmění farního obročí
a) Pozemky, výtahy z pozemkových knih a pozemkové archy
b) Protokoly a smlouvy o pronájmu, záznamy o vzdělání půdy
c) Beneficiální fasse
d) Služné a doplněk kongruy
e) Protokoly o odevzdání a přijetí fary
o Akta jsou rozdělena na základě jednotlivých odevzdávek fary novému duchovnímu, tj.
jedna složka odpovídá jedné odevzdávce. Výjimku tvoří písemnosti z roku 1929, které
byly sloučeny do jednoho inventárního čísla, jelikož pozdější předávka byla pouze
potvrzením předchozího stavu.

47

f) Interkalární účty
h) Daně, daň pro náboženský fond, předpis poplatkového ekvivalentu
i) Výkazy o ročních vydáních beneficiátu z vlastního
IV. Nadace
b) Všeobecná kniha o nadacích, tabelární přehledy, redukční tabely
c) Nadační spisy (věnovací listy, opisy poslední vůle, úřední dopisy)
1. Mešní nadační spisy
o

Řazeno chronologicky, každá složka obsahuje spisy týkající se jednoho
zakladatele. Z přírůstků z roku 2013 byly přiřazeny jednotlivé nadační listy, které
jsou rozeznatelné dle pořadových čísel v pravém horním rohu.

2. Jiné nadační spisy
o Zde jsou zařazeny ostatní nadační spisy, které jsou věnované jiným než mešním
účelům. Za pozornost stojí zejména nadace na kaplana založená farářem
Matějem Nepustilem.

3. Zbožné odkazy
4. Korespondence týkající se nadací
d) Výkazy o persolvování nadačních povinností
V. Duchovní správa
b) Oltářní privilegia a jiné indulty
c) Povolení ke svěcení oltářů, křížů, křížové cesty, soch a obrazů
d) Pořádek bohoslužeb, ohlašovací knihy pobožností
e) Záležitosti týkající se bratrstev
f) Vizitační nálezy
g) Vyučování náboženství
h) Tabella laborum apostolicorum (výkaz duchovních prací)
i) Popis duší (seznamy farníků, soupis duší)
k) Štolová kniha, knihy stipendijní, evidence štolových příjmů
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l) Závazky pro náboženský fond a jejich persoluce
m) Změna ve vyznání
o Tato kategorie obsahuje dvě inventární čísla, přičemž první zahrnuje písemnosti
ohledně vystoupení z katolické církve, naopak druhá se týká návratu do téže
církve.

n) Jednací protokoly
o

Zařazeny samostatně ve skupině Registraturní pomůcky.

VI. Výkazy personálií při duchovní správě
a) Faráři a jejich posloupnost
o Rozděleno do tří skupin. První obsahuje záležitosti duchovních přemyslovické
farnosti, druhá zahrnuje písemnosti farářů působících mimo farní úřad
Přemyslovice, ve třetí je zařazen seznam osob souvisejících nějakým způsobem
s farním kostelem. Co se druhé kategorie týče, jsou zde zařazeni především
přemyslovičtí rodáci. Výjimkou je farář Josef Polách, jež souvisí s farností
Přemyslovice patrně tak, že některý z tamních duchovních byl pověřen řízením
jeho pozůstalosti.

b) Výpomocní kněží a jejich posloupnost
c) Ředitel kůru, varhaník, jejich ustanovení a mzda
d) Kostelník, jeho ustanovení a mzda
g) Kostelní hospodáři
h) Otcové chudých
VII. Doklady a přílohy k oddací matrice
a) Ohláškové knihy
b) Přílohy k oddací matrice
o

Rozděleno do dvou kategorií. V první se nachází převážně staré věcně řazené
přílohy (viz. repertář farního archivu), v druhé obsáhlejší skupině jsou
chronologicky řazené přílohy (např. ohláškové listy, křestní listy, prominutí
manželských překážek, povolení k oddávání aj.)

c) Rozvod manželů od stolu a lože
VIII. Doklady a přílohy ke křestní a úmrtní matrice
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a) Přílohy ke křestní matrice
o Rozděleno do dvou kategorií. První část obsahuje chronologicky řazené přílohy
(zejména korespondenci ohledně zasílání křestních listů či prohlášení otcovství),
druhá skupina zahrnuje věcně řazené přílohy (dokumenty k matriční opravě,
legitimace nemanželských dětí atd.)

b) Přílohy k úmrtní matrice (úmrtní listy, povolení k převozu mrtvého aj.)
IX. Farní ústav chudinský
a) Knihy účtů chudinského ústavu a jejich přílohy
b) Deník kasovní
c) Spisy chudobince
o

Uměle vytvořená kategorie obsahující různé písemnosti, které se týkají
chudinského ústavu (např. dlužní úpisy, výtahy z posledních vůlí, roční zprávu o
ústavu chudých aj.)

X. Nařízení
a) Nařízení a korespondence duchovního úřadu
o

Původně řazeno chronologicky, jako u korespondence s politickými úřady, ale protože šlo
převážně o torza, kdy byly některé roky zastoupeny jen jedním dokumentem, bylo
zvoleno členění do skupin podle farářů. Pod jedním inventárním číslem se tak nachází
korespondence s duchovními úřady z doby působení jednoho konkrétního faráře.

b) Nařízení a korespondence politického úřadu
o Rozděleno do dvou skupin: stará věcně řazená korespondence a chronologicky řazená
korespondence.

c) Formuláře
o Uměle vytvořená kategorie obsahující zejména vzory úředních písemností, jež si jako
předlohu uchovával jeden z přemyslovických farářů.

XI. Varia
o V této skupině se nachází písemnosti týkající se obce Stražisko, respektive přifaření,
expozitury a vyfaření jmenované obce.

XII. Oddělení pro matriky
a) Výtahy oddacích matrik
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b) Výtahy křestních matrik
c) Výtahy úmrtních matrik
d) Matriky biřmovanců
h) Protokol o předání matrik
i) Katalog farní knihovny (příp. farního archivu)
Fond je celkově v dobrém fyzickém stavu, pouze vazba u některých knih je rozvolněná a
některé spisy jsou pomačkané či potrhané v důsledku dlouhodobě nevhodného
poskládání. Nejstarší písemnosti jsou psané v latinském jazyce, v první polovině
devatenáctého století jasně dominuje jazyk německý, zatímco v druhé polovině se
postupně prosazuje čeština. Ve fondu se objevují i dokumenty psané maďarsky. Celkový
časový rozsah fondu je (1761) 1784–1990. Fond obsahuje 103 úředních knih, 8 podacích
protokolů, 1 plán, 1 fotografii a další obrazový a spisový materiál, který je uložen ve 22
kartonech. Zpracovaný fond tvoří 608 inventárních a 136 evidenčních jednotek. Vnitřní
skartace nebyla prováděna. Rozsah fondu před uspořádáním činil 2,95 bm, po
inventarizaci je jeho celková metráž 3,5 bm. K inventáři byl vypracován jmenný rejstřík.

4. Stručný rozbor obsahu fondu
Archivní fond obsahuje běžný typ písemností, které vznikaly z činnosti farních úřadů.
Nachází se v něm cenné informace k dějinám farnosti, majetkovým poměrům kostela a
fary, historii církevních staveb atd. Mezi nejstarší archiválie patří kniha kostelních účtů
začínající rokem 1778, ucelenější série dokumentů však zpravidla nacházíme až od
třicátých let 19. století. Důležitou část úředních knih představují inventáře kostela a
farních stavení. Významným zdrojem informací jsou také knihy ohlášek snoubenců, jež
se dochovaly v souvislé řadě z let 1829–1949. Obdobně souvislou sérii tvoří pokladní
deníky kostela a nadací. Pozoruhodný je repertář farního archivu zachycující starý systém
uspořádání písemností. Zvláštností je kniha státních nařízení v církevních záležitostech,
jež obsahuje rytinu zobrazující příbuzenství svatého Norberta s moravskými markrabaty.
Matriky přemyslovické farnosti začínají v osmdesátých letech 18. století a jsou uloženy
v Moravském zemském archivu v Brně. Jedná se o tři svazky matrik narozených z let
1787–1820, 1820–1841, 1842–1885, dva svazky matrik oddaných z let 1784–1852,
1852–1894 a tři svazky matrik zemřelých z let 1787–1841, 1842–1905, 1906–1912.
Novější matriky se nachází na obecním úřadě v Přemyslovicích. Součástí fondu farního
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úřadu Přemyslovice je pouze matrika biřmovaných. Pamětní knihy jsou dosud uloženy
jako živé na faře v Laškově, odkud je přemyslovická farnost spravována.99 Ze spisového
materiálu stojí za zmínku opis pamětního zápisu uloženého do nově vystavené makovice
věže kostela ve Vřesovicích, který přemyslovickému faráři sloužil jako vzor pro
úřadování. Kromě velkého množství účetního materiálu se ve fondu vyskytuje i mnoho
mešních nadačních spisů. Z demografického a genealogického hlediska jsou přínosným
zdrojem informací seznamy farníků vedené od roku 1830 a hojně zastoupené matriční
přílohy. Zajímavým pramenem je rovněž katalog farní knihovny z první poloviny
19.století.

5. Záznam o uspořádání archivního fondu
Archivní fond Farní úřad Přemyslovice uspořádala, úvodem opatřila a inventární seznam
sestavila Alexandra Svobodová, studentka oboru archivnictví na katedře historie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jako svou bakalářskou práci ve
Státním okresním archivu v Prostějově v období od září 2018 do července 2019.
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přičemž poslední zápis je z roku 2016.
99

52

SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Popis týkající se
kostela z roku 1910, inv. č. 120.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Popis kostela na
základě dotazníků, inv. č. 121.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Oprava sakristie, inv.
č. 125.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Oprava sakristie, inv.
č. 130.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Zhotovení varhan,
inv. č. 146.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Oprava fary a
vybavení kostela, inv. č. 163.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Kvitance za rok 1836,
inv. č. 179.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Výměna dílu pozemků
mezi Farním úřadem v Přemyslovicích a Františkem Lužným, inv. č. 210.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Inventář farního
obročí při odevzdávce Adolfu Kupkovi 12.12.1910, inv. č. 229.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Akta týkající se
odevzdávky fary dne 2.5.1929 a 12.8.1929, inv. č. 231.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Nadace dr, Pavla
Vychodila, inv. č. 297.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Potvrzení konzistoře
ohledně požehnání zvonů sv. Floriána a Panny Marie Immaculaty, inv. č. 325.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Arnošt Dostál, inv. č.
340.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Kašpar Dostál, inv.
č. 341.

53

SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Posloupnost
kooperátorů mezi lety 1785–1898, inv. č. 344.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Protokol o předání
matrik MNV v Přemyslovicích, inv. č. 603.
SOkA Prostějov, fond Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784–1990, Soupis dokumentů
uložených ve farním archivu, inv. č. 605.

Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1844. Uložena v Římskokatolické farnosti
Laškov č. p. 22, 798 57.
Pamětní kniha farnosti Přemyslovice od roku 1970. Uložena v Římskokatolické farnosti
Laškov č. p. 22, 798 57.
Literatura
BLAŽKOVÁ, Irena – ORÁLKOVÁ, Iva, ed.: Soupis nemovitých kulturních památek
okresu Prostějov. Olomouc 2012.
BRICHOVÁ, Jaroslava: Příspěvek k poznání problematiky pořádání a inventarisace
římskokatolických farních archivů z oblasti olomoucké diecéze po roce 1989. In: Archivy
na prahu tisíciletí. Brno 2000.
BURGETOVÁ, Anna: Dějiny farnosti Konice. Olomouc 2016 (nepublikovaná
bakalářská práce).
ČECHOVÁ, Gabriela, ŠAMBERGER, Zdeněk, ed.: Archivní příručka. Praha 1965.
Dějiny obce Přemyslovice 1309-2009. Přemyslovice 2009.
DOBEŠ, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. – JANÁK, K.: Dějiny správy v českých zemích od
počátků státu po současnost. Praha 2005.
GRAČKA, František: Čechy pod Kosířem. Čechy pod Kosířem 2000.
GRAUBNEROVÁ, Ludmila: Historie obsazení Arcibiskupství olomouckého a farností
kněžími od roku 1904 do konce roku 2017. Olomouc 2018.

54

HOLÁSKOVÁ, Hana: Stavební a umělecká reprezentace tzv. průmyslové šlechty na
střední Moravě v letech 1880-1914. Brno 2011 (nepublikovaná magisterská diplomová
práce).
HOSÁK, Ladislav: Historický místopis střední a severní Moravy: okres olomoucký, okres
prostějovský. Olomouc 1959.
Konsistorní kurendy, sv. IX, 1896.
LUŽNÝ, Rudolf: Pěnčín. Konice 1935.
MLEZIVA, Štěpán: Retrospektiva územních celků v českých zemích od roku 1850 do
současnosti. Praha 2017. Dostupné online: http://sovamm.wz.cz/retrospektiva2017.pdf
Sammlung der Kaiserlich-Königlichen Landesfürstlichen Gesetze und Verordnungen in
Publico-Ecclesiasticis vom Jahre 1767 bis aus Ende des Brachmonats 1783. Freiburg im
Breisgau 1783.
SOCHR, Jiří: Pořádání a inventarisace římskokatolických farních archivů. Archivní
časopis 12, 1962.
SPÁČIL, Vladimír: K otázce pořádání a inventarisace římskokatolických farních archivů
z oblasti olomoucké arcidiecéze. Archivní časopis 13, 1963.
TEŤHAL, Vladimír. Jak staré jsou naše děkanáty. In: Oldin, duben 2009, roč. 19, č. 4.
Dostupné online: http://www.ado.cz/system/files/oldin/2009/Oldin_04_2009.pdf
Vyhláška č.564/2002 Sb. O ustanovení území okresů České republiky a území obvodů
hlavního města Prahy.
WOLNÝ, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren, I. Abtheilung, II. Band. Brünn
1857.
Internetové zdroje
http://monasterium.net/mom/CZ-MZA/E10/1309_III_10/charter [cit. 27.3.2019]
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6087/?strana=21 [cit. 03.03.2019]
http://www.farnost-ostrozska-lhota.cz/clanek.php?ID=937 [cit. 6.3.2019]

55

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Časový
rozsah
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Karton

1.Úřední knihy

1.

I.I.II.A

I.
Ia

Stavení
Farní kostel

Ia

Inventář kostelních skvostů a
předmětů
(Inventarium über die bei der
Přemyslowitzer Pfarrkirche
befindlichen Prätiosa und andere
Effekten)
něm., 24 x 36 cm, vazba papírová,
zachovalá
Inventář kostelního nádobí, rouch a
jiných předmětů k bohoslužbě
potřebných
něm., čes., 25 x 38 cm, vazba
poloplátěná, poškozená
Inventář kostela, farního obročí a
farních stavení
čes., 21 x 33 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá

2.

Ia

3.

Ia

II c
4.

I.I.5

II c

5.

II c

6.

II c,
IX a

7.

II c

8.

9.

I.II.5.A

II c

II c

1833–1848

1849–1918

1900 (1939)

II. Kostelní jmění
Knihy kostelních účtů
Kniha kostelních účtů
(Kniha účtů vlastního a zádušního
jmění)
něm., čes., 24 x 36 cm, vazba
polokožená, poškozená
Kniha kostelních účtů
(Kniha účtů)
čes., 25 x 39 cm, vazba polokožená,
poškozená
Kniha kostelních účtů z let 19101927, Kniha účtů chudinského
ústavu z let 1912-1933
čes., 25 x 40 cm, vazba polokožená,
zachovalá
Kniha kostelních účtů
(Kostelní účty)
čes., 25 x 41 cm, vazba polokožená,
zachovalá
Konceptní kniha kostelních účtů
(Kirchen-Rechnungs Concept Buch
bei der Přemyslowitzer
Pfarrkirche)
vložena korespondence s konzistoří
ohledně biblických obrazů ve
školách
něm., 24 x 38 cm, vazba papírová,
zachovalá
Konceptní kniha kostelních účtů
vloženo schéma rodiny Pavla
Otáhala, tištěné instrukce
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1778–1869

1869–1909

1910–1933

1927–1952

1836–1848

1

1849–1865

1
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Časový
rozsah

Karton

(1761)–1870

1

1836–1870

1

1835

1

1836

1

1837

1

1838

1

1839

1

1840

1

1841–1848

1

1849–1855

1

1856–1861

1

ohledně příjmů a výdajů
něm., čes., 25 x 41 cm, bez vazby,
poškozená

II e

Knihy kapitálů a úroků
Kniha kapitálů
(Vormerks Buch über die
Vorhandenen Kapitalien bei der
Pfarrkirche in Přemyslowitzer)
něm., 27 x 40 cm, vazba papírová,
zachovalá
Kniha úroků
(Interessen Buch der Přemyslowitzer
Kirche)
něm., 22 x 35 cm, vazba lepenková,
zachovalá

10.

I.I.6.A

II e

11.

I.II.7.A

II e

II f

Deník kasovní
Pokladní deník kostela
(Cassa Journal)
něm., 19 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá
Pokladní deník kostela
(Cassa Journal)
něm., 20 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá
Pokladní deník kostela
(Cassa Journal)
něm., 20 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá
Pokladní deník kostela
(Cassa Journal)
něm., 20 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá
Pokladní deník kostela
(Cassa Journal)
něm., 18,5 x 23,5 cm, bez vazby,
zachovalá
Pokladní deník kostela
(Cassa Journal)
něm., 18 x 21,5 cm, vazba papírová,
zachovalá
Pokladní deník kostela
(Cassa-Journal)
něm., 20 x 35 cm, bez vazby,
zachovalá
Pokladní deník kostela
(Kirchen Cassa Journal)
něm., 24 x 36 cm, bez vazby,
zachovalá
Pokladní deník kostela
(Journal der Einnahmen und
Ausgaben)
něm., 20 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá

12.

I.II.6.B

II f

13.

I.II.6.C

II f

14.

I.II.6.D

II f

15.

I.II.6.D

II f

16.

I.II.6.E

II f

17.

II f

18.

II f

19.

II f

20.

II f
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Stará
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Sign.

21.

II f

22.

II f

23.

II f

24.

II f

25.

II f

26.

II f

27.

II f

Obsah

Pokladní deník kostela
(Deník pokladnice farního kostela
Přemyslovického a při něm
zůstávajících záduší)
čes., 18 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
Pokladní deník zádušního jmění
kostela
čes., 21 x 34 cm, vazba poloplátěná,
poškozená
Pokladní deník vlastního kostelního
jmění, fondu na opravu střechy,
křížových fondů a dalších
čes., 23 x 38 cm, vazba poloplátěná,
poškozená
Pokladní deník kaplanské nadace,
jmění kostelního stříbra, varhan,
křížových a hrobkových fondů a
farního obročí
čes., 21 x 34 cm, vazba polokožená,
poškozená
Pokladní deník fondů křížových a
soch, dále zvonového fondu
čes., 25 x 39 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá
Pokladní deník kaplanské nadace,
jmění kostelního
stříbra a varhan
čes., 25 x 39 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá
Pokladní deník farního obročí,
hrobkové a na farní knihovnu
čes., 25 x 39 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá

II g

Příjmy z ofěry a kostelního
zvonečku

28.

II g

29.

II g

Výkaz obětních peněz
čes., 21 x 34 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá
Výkaz obětních peněz
čes., 21 x 33 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá

III i
30.

III i

Časový
rozsah

Karton

1862–1871

1

1887–1935
(1947)

1887–1952

1887–1911

1911–1932
(1936)

1911–1935
(1938)

1911–1935
(1938)

1908–1927

1928–1946

III. Jmění farního obročí
Výkazy o ročních vydáních
beneficiátu z vlastního
Kniha vydání z vlastního jmění
faráře
(Kniha vydání z vlastního na opravu
a udržování v dobrém stavu farní a
hospodářských budov) čes., 22 x 35
cm, vazba lepenková, zachovalá
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Časový
rozsah

Sign.

Obsah

IV b

IV. Nadace
Všeobecná kniha o nadacích

IV b

Kniha opisů nadačních listin
(Kniha, v níž veškeré listiny nadační
vypsány jsou)
vložena nadační listina manželů
Přízových
něm., čes., 24 x 38 cm, vazba
polokožená, zachovalá

IV d

Výkazy o persolvování
nadačních povinností

32.

IV d

33.

IV d

Výkaz o persolvování nadačních
povinností
(Liber persolutarum s.Missarum
penes ecclesiam)
lat., čes., 21 x 33 cm, vazba
poloplátěná, poškozená
Záznam a rozvrh nadačních mší
čes., 21 x 34 cm, vazba papírová,
zachovalá

31.

Vd
34.

I.II.20.B

Vd

35.

I.II.20.

Vd

36.

I.II.20.

Vd

37.

I.II.20.

Vd

38.

I.II.20.

Vd

Karton

(1813)–1936

1897–1939

1900

1

1829

1

1830

1

1830

1

1831

1

1831

1

V. Duchovní správa
Pořádek bohoslužeb, ohlášky
snoubenců
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel)
čes., 13 x 20 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 1. ledna 1830)
čes., 13 x 20 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 1. července 1830)
čes., 13 x 20 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 1. ledna 1831)
čes., 19,5 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá, st. sign. I.II.20.
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 15.máje 1831)
čes., 18 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
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39.

I.II.20.

Vd

40.

I.II.20.

Vd

41.

I.II.20.

Vd

42.

I.II.20.

Vd

43.

I.II.20.

Vd

44.

I.II.20.

Vd

45.

I.II.20.

Vd

Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 1.listopadu 1831)
čes., 18 x 23 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 15. dubna 1832)
čes., 17 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 11. listopadu 1832)
čes., 19 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 26. května 1833)
čes., 20 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb a ohlášky
snoubenců
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 16. února 1834)
čes., 20 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 14. července 1835)
čes., 20 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 22. máje 1836)
čes., 18 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 1. července 1837)
čes., 18 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel od 10. července 1838)
čes., 20 x 24,5 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Kostelní ohlášky pro Přemyslovský
kostel na rok 1840)
čes., 17,5 x 21,5 cm, papírová
vazba, zachovalá

46.

Vd

47.

Vd

48.

Vd
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1831–1832

1

1832

1

1832–1833

1

1833–1834

1

1834–1835

1

1835–1836

1

1836–1837

1

1837–1838

1

1838–1839

1

1840

1
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Stará
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Karton

Ohlášky bohoslužeb
(Vemeldbuch)
čes., 19 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá

1841–1842

1

Ohlášky bohoslužeb
(Libellus promulgationum
ecclesiasticarum incipiendo a 4.
Aprilis 1842)
čes., 18 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Libellus promulgationum
ecclesiasticarum incipiendo a 1.
Januarii 1844)
čes., 18 x 21 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Libellus promulgationum
ecclesiasticarum incipiendo a 14.
Decembris 1845)
čes., 19 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Libellus promulgationum
ecclesiasticarum incipiendo a 12.
Martii 1848)
čes., 21 x 25,5 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Libellus promulgationum
ecclesiasticarum incipiendo a 18.
Augustii 1850)
čes., 20 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
(Promulgatio ecclesiae
Přemyslovicensis)
čes., 17 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
Ohlášky bohoslužeb
čes., 17,5 x 22 cm, papírová vazba,
poškozená
Pořádek bohoslužeb
(Ordo divinorum)
čes., 18 x 22 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá
Pořádek služeb Božích
čes., 17 x 21 cm, vazba poloplátěná,
poškozená
Pořádek služeb Božích
čes., 16 x 20 cm, vazba poloplátěná,
poškozená

1842–1843

1

1844–1845

1

1845–1848

1

1848–1850

1

1850–1852

1

1862

1

1865–1867

1

Sign.

Obsah

49.

Vd

50.

Vd

51.

Vd

52.

Vd

53.

Vd

54.

Vd

55.

Vd

56.

Vd

57.

Vd

58.

Vd

59.

Vd
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1907–1910
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60.

Vd

61.

Vd

62.

Vd

63.

Vd

64.

Vd

Pořad služeb Božích
čes., 23 x 30 cm, vazba polokožená,
zachovalá
Pořad služeb Božích
čes., 23 x 30 cm, vazba polokožená,
zachovalá
Pořad služeb Božích
čes., 22 x 29 cm, vazba poloplátěná,
poškozená
Pořad služeb Božích
čes., 23 x 31 cm, vazba polokožená,
poškozená
Témata kázání
čes., 20 x 25 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá

Ve

Záležitosti týkající se bratrstev

Ve

Kniha členů Jednoty k uctívání
Panny Marie, Spolku ustavičného
klanění nejsvětější Svátosti oltářní a
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje
čes., 12 x 19,5cm, vazba
poloplátěná, zachovalá

Vg

Vyučování náboženství

66.

Vg

67.

Vg

68.

Vg

69.

Vg

Deník o pojednané látce učební z
katolického náboženství při
trojtřídní škole obecné v
Přemyslovicích
čes., 21,5 x 34 cm, bez vazby,
zachovalá
Deník o vyučování sv. náboženství
na III třídní obecné škole v
Přemyslovicích
čes., 21,5 x 34 cm, bez vazby,
poškozená
Deník o pojednané látce učebné z
katolického náboženství při
trojtřídní škole obecné v
Přemyslovicích
čes., 21,5 x 34 cm, bez vazby,
poškozená
Deník v probrané látce učebné v 1.
třídě
čes., 18 x 21,5 cm, vazba papírová,
zachovalá

65.

Vk

Štolové knihy a knihy stipendijní

70.

Vk

71.

Vk

Štolová kniha
(Stola-Buch)
něm., 23 x 36 cm, bez vazby,
zachovalá
Štolová kniha
(Stola Rechnungs-Buch)
něm., čes., 19 x 24 cm, vazba
lepenková, zachovalá
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1911–1916

1916–1921

1922–1935

1936–1959

1907–1914

1886–1916

1893–1894

1

1896

1

1897–1898

1

1897–1899

1

1840–1853

2

1853–1907

Inv.
číslo

Stará
sign.

72.

Obsah

Vk

Štolová kniha
(Consignatio stolae)
vložena korespondence ohledně
vyúčtování příjmů, tištěné přiznání
příjmů a vydání farního obročí pro
léta 1943–1945
čes., 25 x 40 cm, vazba polokožená,
zachovalá
Knížka stipendijní
(Libellus missarum intentionum F.
Juřička)
lat., 19 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá
Knížka stipendijní
(Libellus missarum intentionum F.
Juřička)
lat., 19 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá
Knížka stipendijní
(Libellus missarum intentionum F.
Juřička)
lat., 20 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá
Knížka stipendijní
(Libellus missarum intentionum F.
Juřička)
lat., 20 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá
Knížka stipendijní
(Libellus quotidianae missae
celebrationis)
lat., 19 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá
Knížka stipendijní
(Libellus quotidianae missae
celebrationis)
lat., 19,5 x 24,5 cm, bez vazby,
zachovalá
Knížka stipendijní
(Libellus quotidianae missae
celebrationis)
lat., 20 x 25 cm, bez vazby,
zachovalá
Knížka stipendijní
(Libellus quotidianae missae
celebrationis)
lat., 20 x 24 cm, bez vazby,
zachovalá

73.

I.II.19.A

Vk

74.

I.II.19.B

Vk

75.

I.II.19.A

Vk

76.

I.II.19.A

Vk

77.

I.II.19.A

Vk

78.

I.II.19.B

Vk

79.

I.II.19.B

Vk

80.

I.II.19.A

Vk

81.

Časový
rozsah

Sign.

Vl

Závazky pro náboženský fond a
jejich persoluce

Vl

Kniha persolucí závazků pro
náboženský fond
(Missa sacra in favorem fundi
religioni)
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1908–1990

1835

2

1836

2

1837

2

1838

2

1835

2

1836

2

1837

2

1838

2

1889–1905

2
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lat., 17 x 21 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá
82.

Vm

Změna ve vyznání

Vm

Kniha změn vyznání
(Liber apostatarum)
vloženo zednické vysvědčení
Ferdinanda Schicla a dokument o
změně vyznání Anežky Malé
čes., 23 x 38 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá

VII a
83.

VII a

84.

VII a

85.

VII a

86.

VII a

87.

VII a

88.

VII a

89.

VII a

IX a
90.

I.I.9.a

IX a

1921–1951

VII. Doklady a přílohy
k oddací matrice
Ohláškové knihy
Kniha ohlášek snoubenců
čes., 18 x 21 cm, bez vazby,
zachovalá
Kniha ohlášek snoubenců
čes., 17 x 20 cm, papírová,
zachovalá
Kniha ohlášek snoubenců
(Libellus promulgationum
matrimonialium incipiendo a 4. Juli
1841)
čes., 18 x 22 cm, bez vazby,
zachovalá
Kniha ohlášek snoubenců
(Kniha svatebních ohlášek při
farnosti Přemyslovické)
čes., 18 x 21 cm, bez vazby,
zachovalá
Kniha ohlášek snoubenců
čes., 17 x 21 cm, vazba poloplátěná,
poškozená
Kniha ohlášek snoubenců
(Ohlášky snoubenců)
čes., 23 x 29 cm, vazba poloplátěná,
poškozená
Kniha ohlášek snoubenců
(Ohlášky snoubenců)
čes., 21 x 30 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá

1835–1840

2

1840–1841

2

1841–1847

2

1864–1872

2

1892–1918

1920–1943

1943–1949

IX. Farní ústav chudinský
Knihy účtů chudinského ústavu
Kniha účtů chudinského ústavu
(Účty z ústavu pro chudé při farnosti
Přemyslovické)
vložena korespondence ohledně
finančních prostředků ve prospěch
chudinského ústavu
něm., čes., 26 x 38 cm, vazba
polokožená, zachovalá

64

1807–1909

Inv.
číslo

Stará
sign.

91.

92.

Obsah

IX a

Deník účtů chudinského ústavu
čes., 21 x 34 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá

IX b

Pokladní deníky, knihy kapitálů
a úroků chudinského ústavu

IX b

Pokladní deník chudinského ústavu
čes., 26 x 39 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá
Kniha kapitálů chudinského ústavu
(Armeninstitutes Capitalien
Vormerksbuch)
něm., 22 x 34 cm, vazba lepenková,
zachovalá
Kniha úroků chudinského ústavu
(Interessen-Buch des
Armeninstitute)
něm., 24 x 35 cm, vazba lepenková,
zachovalá

93.

I.I.10.A.

IX b

94.

I.II.14.A.

IX b

Xa
95.

96.

Xa

I.I.13.A.
b.

Časový
rozsah

Sign.

Xa

97.

Xa

98.

Xa

Karton

1898–1926

1927–1952

1834–1843

2

1835–1870

2

X. Nařízení
Knihy a repertáře státních
nařízení
Kniha státních nařízení ve veřejně
církevních záležitostech
(Verordnungen in publicoEcclesiasticis)
něm., 24 x 36 cm, vazba papírová,
zachovalá
Kniha státních nařízení v církevních
záležitostech opisů a tiskopisů
obsahuje předmluvu Hyacinta
Kramného a vloženou rytinu
představující příbuzenství sv.
Norberta s moravskými markrabaty
lat., něm., čes., 22 x 35 cm, vazba
papírová, poškozená
Zásady vyplácení dávek vdovám a
sirotkům
("Grundsätze des Instituts zu
Pensionirung der SchullehrerWitwen und Waisen im
Markgrafthume Mähren und k. k.
Schlesien")
něm., 20 x 31 cm, vazba papírová,
zachovalá
Zásady vyplácení dávek vdovám a
sirotkům (" Neue Statuten des seit
dem Jahre 1812 bestehenden
Pensions-Institutes für
Schullehrerswitwen und Waisen im
Markgrafthume Mähren und k. k.
Untheile Schlesiens")
něm., 20 x 24 cm, vazba papírová,
zachovalá

65

(1767)–1839

1784–1792

1808

2

(1812) 1840

2

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

99.

Xa

100.

Xa

XII d

Obsah
Repertář státních nařízení v
církevních a farních záležitostech
(Repertorium über ergangene und in
dem Přemyslowitzer pfarrlichen
Verordnungen-Protokoll
eingetragene Verordnungen in
kirchlichen und pfarrlichen Sachen)
něm., lat., čes, 22 x 36 cm, vazba
papírová, zachovalá
Instrukce pro církevní rozsudky
ohledně svazku manželského
("Instructio pro Judicus
Ecclesiasticis Imperii Austriaci
quoad Causas matrimoniale")
něm., 22 x 27 cm, bez vazby,
zachovalá

Matrika biřmovaných
(Matrick der Gefirmten bei der
Pfarrey-Přemyslowitz)
něm., lat., čes., 25 x 38,5 cm, vazba
lepenková, zachovalá

XII i

Katalog farní knihovny, farního
archivu

102.

XII i

103.

XII i

Seznam knih farní knihovny
čes., 23 x 36 cm, bez vazby,
zachovalá
Repertář farního archivu
(Repertorium des Přemyslowitzer
Pfarramts Archiv)
něm., 22 x 36 cm, bez vazby,
zachovalá

I.I.4.

Karton

1826–1884

2

1856

2

XII. Oddělení pro matriky
Matrika biřmovaných

XII d

101.

Časový
rozsah

66

1826–1946

1873

2

[1771–1841]

2

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

Časový
rozsah

Karton

1836–1839

2

1839–1842

2

1847–1849

2

1850–1854

2

2. Spisový materiál
2A. Registraturní pomůcky
104.

Vn

105.

Vn

106.

Vn

107.

Vn

108.

Vn

109.

Vn

110.

Vn

111.

Vn

Ia
I a 1.
112

II.I.1.A

I a 1.

113

II.I.1.B

I a 1.

114
115
116
117

I a 1.
I a 1.
I a 1.
I a 1.

118

I a 1.

Jednací protokol
(Gestions Protokoll)
něm., 24 x 38 cm, bez vazby,
poškozená
Jednací protokol
(Gestions Protokoll)
něm., 24 x 38 cm, bez vazby,
zachovalá
Jednací protokol
(Gestions Protokoll)
něm., 25 x 40 cm, bez vazby,
zachovalá
Jednací protokol
(Gestions Protokoll)
něm., 25 x 39 cm, bez vazby,
zachovalá
Jednací protokol
něm., čes., 19,5 x 23,5 cm, vazba
lepenková, poškozená
Jednací protokol
čes., 25 x 40 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá
Jednací protokol
čes., 25 x 40 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá
Jednací protokol
čes., 25 x 40 cm, vazba poloplátěná,
zachovalá

1855–1900

1901–1915

1916–1930

1930–1940

2B. Spisy
I. Stavení
Farní kostel
Inventáře, popisy, seznamy
Inventáře
Inventáře k farnímu kostelu, kapli
ve Stražisku, faře, hospodářským
stavením, farní archiv
Inventáře k farnímu kostelu, kapli
ve Stražisku, faře, hospodářským
stavením
Inventáře kostela
Inventáře kostela
Inventář kostela a fary
Inventář kostela
Popisy
Popis farnosti, církevních staveb a
finančního zabezpečení na základě
dotazníku
67

1804

3

1833

3

(1909)–1923
1922–1928
1925–1929
1932

3
3
3
3

1802

3

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

119

I a 1.

120
121

I a 1.
I a 1.

122

I a 1.

Popis týkající se kostela, farních
budov a hospodářství s úvodem
Popis týkající se kostela
Popis kostela na základě dotazníků
(dotazníky, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a ONV v Litovli)
Seznamy
Seznam věcí zjednaných pro kostel
za faráře Matěje Nepustila (zvony,
pluviál, svícny, ornáty atd.)

I a 2.

Oprava kostela a vybavení

123

I.III.3.B.
a

I a 2.

124

I.II.9

I a 2.

Oprava kostela a kostnice
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci ohledně
povolení k výdajům u kostelního
jmění)
Žádost a povolení k výdajům z
kostelního jmění na církevní účely a
k zastřešení kostela (korespondence
s Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, Krajským úřadem v
Uničově a kamerální správou
statku)
Oprava sakristie (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a s patronem v Konici
ohledně povolení k vydání z
kostelního jmění)
Oprava kostela (návrh rozpočtu,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci a s patronem
v Konici ohledně povolení k vydání
z kostelního jmění)
Oprava střechy kostela (účet za
správku střechy, výzva k zaplacení
částky za pokrytí střechy kostela
břidlicí)
Oprava věže (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci ohledně povolení k
výdajům z kostelního jmění, výměr
výloh na omítání kostelní věže)
Oprava varhan (rozpočet,
korespondence s patronem ohledně
schválení uvolnění částky z
varhanního fondu, s varhaním
revisorem Josefem Nešverou,
schválení opravy varhan
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Oprava sakristie (rozpočet, nákres,
protokol)

125

I a 2.

126

I a 2.

127

I a 2.

128

I a 2.

129

I a 2.

130

I a 2.

68

Časový
rozsah

Karton

1840

3

1910
1950–1951

3
3

1869

3

1785

3

1785

3

1821

3

1854

3

1856–1860

3

1864

3

1904

3

1906

3

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

131

I a 2.

132

I a 2.

133

I a 2.

134

I a 2.

135

I a 2.

136

I a 2.

Pořízení nové spodní části hlavního
oltáře (nákres, rozpočet, účet,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci ohledně
povolení zbudování a konsekrace
oltáře)
Položení nové dlažby (rozpočet,
plánek, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Pořízení nového pozadí hlavního
oltáře (rozpočet, nákresy Františka
Krejčího: 4 variantní návrhy)
Úprava hlavního oltáře – sochařská
práce (rozpočet, nákresy)
Opravy kostela – klempířská,
zednická, stolářská, pokryvačská,
kamenická práce, dovoz materiálu
(rozpočet, účty, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Elektrifikace kostela
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)

I a 3.

Vybavení kostela

137

I.III.3.B

I a 3.

138

I.III.3.B

I a 3.

139

I.III.1.B

I a 3.

140

I.III.3.B

I a 3.

Přidělení kostelních předmětů –
monstrance, pluviál, ciborium atd. z
depotu věcí ze zrušených klášterů
(povolení od Krajského úřadu v
Uničově)
Pořízení kostelních lavic (povolení
Krajského hejtmanství v Uničově
převést zařízení Šternberského
kostela-24 kostelních lavic)
Údržba a péče o zvony
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, reversy na
zachování zvonů)
Zabavení stříbrného kalichu
(korespondence s Patronátním
úřadem v Konici)
Pořízení stříbrných oltářních svícnů
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci a s
Patronátním úřadem v Konici
ohledně povolení k vydání z
kostelního jmění, účet)
Pořízení nového obrazu Všech
svatých (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci ohledně povolení k
výdajům z nadačních peněz, výkaz)
Koupě nového velum humerale,
stříbrného plechu na opotřebovaný

141

I a 3.

142

I a 3.

143

I a 3.
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Časový
rozsah

Karton

1910–1911

3

1911

3

1911

3

1911

3

1911–1912

3

1929

3

1785

3

1789

3

1789–
1824(1827)

3

1810

3

1852

3

1862

3

1887

3

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

144

I a 3.

145

I a 3.

146

I a 3.

Obsah
mosazný kalich a k postříbření
poškozeného pacifikálu (patronátní
povolení)
Koupě nových parament
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci ohledně
povolení k výdajům z kostelního
jmění)
Pořízení a odevzdání zvonů
(protokoly)
Zhotovení varhan (korespondence
ohledně rozpočtu s firmou Josef
Melzer v Kutné Hoře a s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)

Ib

Filiální kostely a kaple

147

Ib

148

Ib

Zřízení Božího hrobu ve filiálním
kostele ve Stražisku (koncept
žádosti určené Děkanskému úřadu v
Čechách pod Kosířem)
Pořízení křtitelnice do kostela ve
Stražisku (kvitance za odkázané
peníze Františka Šmelíka)

Ic

Hřbitov

149

Ic

150

Ic

151

Ic

152

Ic

Povolení k postavení hrobky Karla
Přízy (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a Okresním
hejtmanstvím v Litovli)
Seznam zakoupených míst na
hřbitově
Zřízení márnice (korespondence s
Okresním soudem v Konici)
Zřízení oddělení pro pohřbívání
nekatolíků (korespondence s
Okresní politickou správou v
Litovli)

153
154

I.II.21.A

155

Id

Kříže, křížová cesta, sochy,
obrazy

Id
Id

Reversy na zachování křížů
Seznam křížů, soch a kapliček

Id

Soupis křížů

Ie
I e 1.
156

II.II.4

I e 1.

157

I e 1.

158

I e 1.

Časový
rozsah

Karton

1887

3

1932–1942

3

1943

3

[1. pol. 19.
stol.]

3

1853–1865

3

3

1887–1888

3

1895

3

1926

3

1827–1835
1835–
1839(1840)
(1879)1909

3
3

1804–1810

3

1855–1871

3

[1885]

3

3

Farní a hospodářská stavení
Inventáře a popisy
Inventáře
Inventář farních budov a
hospodářství
Inventář farních budov a
hospodářství
Inventář farních a hospodářských
stavení
Popisy
70

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

159

II.II.4

I e 1.

Popis fary

I e 2.

Opravy farních budov

160

I e 2.

161
162

I e 2.
I e 2.

163

I e.2

164

I e 2.

165

I e 2.

Stavba nové fary, její oprava po
požáru včetně užití dubů z
kostelního lesa (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci ohledně povolení k
výdajům z kostelního jmění)
Oprava stáje pro koně (účet)
Oprava střechy fary (korespondence
s patronem Karlem Přízou a
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, účet)
Oprava fary a vybavení kostela
(rozpočet)
Stavba stodoly (protokol, nákres,
rozpočet, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a s patronem v Konici
ohledně uvolnění peněz na stavbu)
Stavba fary a přístavba patra fary
(protokol, rozpočet, korespondence
s Okresním hejtmanstvím v Litovli)

166

If

Patronátní a konkurenční
záležitosti

If

Prohlášení o zajištění patronátních
břemen vlastníky velkostatku
Stražisko (opis zápisu jednání před
Zemským soudem v Brně,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)

II a

167

II a

168

II a

169

II a

170

II a

Časový
rozsah

Karton

1832–1835

3

1785–1787

3

1835
1849–1854

3
3

1854

3

1876

3

1880–1884

3

1927

4

1844

4

1901

4

1847

4

[1880]–1952

4

II. Kostelní jmění
Pozemky, výtahy z pozemkových
knih a pozemkové archy
Získání konkrétních pozemků
Kostelní zahrada (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci ohledně koupě za účelem
zvětšení farního dvora)
Pozemek se sochou Panny Marie
(darovací smlouva manželů
Petrových s plnou mocí, povolení k
odloučení pozemku ve prospěch
farního chrámu v Přemyslovicích ze
strany kontribučenské záložny a
Okresního soudu v Konici, koncept
o zaknihování)
Výtahy a pozemnostní archy
Výtah z katastru týkající se
vlastnictví kostela v Přemyslovicích
Pozemnostní archy týkající se
vlastnictví kostela v Přemyslovicích
(včetně korespondence s Okresním
71

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

Časový
rozsah

Karton

1824–1935

4

1865

4

1900, 1919

4

1860–1862

4

1953–1960

4

1794–1821

4

1833–1834

4

1835

4

1836

4

1837–1839

4

1860–1865
1866–1871

4
4

1872–1885

4

1886–1909

5

soudem v Prostějově a Okresním
soudem v Konici)

II b

Protokoly a smlouvy o
pronájmu

171

II b

172

II b

Kostelní les zvaný "Kostelní hora"
(protokoly, pronájemní usnesení,
nákres, výkazy, patronátní povolení,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, Okresním
hejtmanstvím v Litovli,
Místodržitelstvím v Brně, Obecním
honebním výborem v
Přemyslovicích)
Pronájem polností (smlouvy)

II c

Kostelní účty, revize a rozpočty

173

II c

174

II c

175

II c

II d

176

I.II.10.A

II d

177

I.II.10.B

II d

178

I.II.10.C

II d

179

I.II.10.D

II d

180

II d

181
182

II d
II d

183

II d

184

II d

Kostelní účty
Výtahy z kostelních účtů
Revize kostelních účtů
Revize kostelních účtů
Rozpočty
Roční rozpočty farnosti

Vyřízení kostelních účtů,
kvitance, účetní výkazy
Kvitance
Kvitance: tesařské, zámečnické a
další stavební práce, svíčky, oprava
vazby knihy atd.
Kvitance: pozlacení a postříbření
kalichu, tesařské práce na kostele,
svícny
Kvitance: mzdy kostelních
zaměstnancům, koupě liturgických
knih, mešní víno
Kvitance: vosk, svíčky, mzdy
kostelních zaměstnanců, zhotovení
archivní skříně, mešní víno
Kvitance: mzdy kostelních
zaměstnanců, mešní víno, vosk,
štafírování křtitelnice
Vyřízení kostelních účtů
Vyřízení kostelních účtů bez příloh
Vyřízení kostelních účtů s
přílohami (kvitance, účty): farář
Matěj Nepustil
Vyřízení kostelních účtů s
přílohami (kvitance, účty, výkazy):
farář Josef Kroupa
Vyřízení kostelních účtů s
přílohami (kvitance, účty, výkazy):
farář Josef Kroupa, provizor Jan
Hrdlička
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Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

185

II d

186

II d

187

II d

188

II d

Vyřízení kostelních účtů s
přílohami (kvitance, účty, výkazy):
farář Adolf Kupka
Vyřízení kostelních účtů s
přílohami (kvitance, stvrzenky,
účty, korespondence, pojištění,
výkazy): farář Metoděj Strupek,
Šebestián Pavlíček
Nezařazené účetní přílohy (včetně
korespondence): farář Metoděj
Strupek, Šebestián Pavlíček
Účetní výkazy
Čtvrtletní účetní výkazy

II e

Kostelní kapitály, úpisy, výkazy

189
190

II e
II e

191

II e

192

II e

193

II e

194

II e

195

II e

Soupisy kapitálů kostela
Soupis kapitálů kostela
Soupis kapitálů kostela, farního
obročí, křížů a nadací
Výkazy
Podrobné výkazy příjmů z realit,
kapitálů, obligací a nadací
Výkaz kostelního jmění
Úpisy
Dlužní úpisy kostelní (Jan Skládal,
manželé Josef a Františka
Müllerovi, Ignác Šlézar)
Státní úpisy a obligace (soupisy,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, vyúčtování
včetně nařízení protektorátních
úřadů týkající se soupisů)
Zástavní právo
Rozhodnutí Okresního soudu v
Konici týkající se výmazu
zástavního práva a vkladu
vlastnického práva (František a
Tereza Pelcovi, Jan Štaffa,
František a Barbora Kutý, Josef
Štaffa, Mariana Konstancky,
František a Františka Lužní, Jan a
Mariana Smékalovi, Josef a
Františka Brejarovi, Antonín a
Jenovefa Komínkovi, Josef
Koudela, Josef a Františka Štaffovi,
Josef a Marie Otáhalovi, Josef a
Anna Přecechtělovi, Alois a
Karolina Kovářovi, Tereza
Protivánková, Konstantin Smékal,
Anton a Mariana Seitlerovi, Jan a
Augustina Schlöserovi, Franc a
Filoména Páleníkovi, Františka
Mazánková, Františka Bílá, Josef
Müller, Josef a Marie Kučerovi,
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Časový
rozsah

Karton

1910–1924

5

1925–1954

6

1928–1949

6

1957–1960

6

1833–1840
1910–1925

6
6

1845–1848

6

1854,1864

6

1847–1869

6

1870–1945

6

1870–1901

6

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

Časový
rozsah

Karton

1874–1881

7

[2.pol.20.stol.]

7

1863–1870

7

1892–1902

7

1902–1910

7

1912–1922

7

1852

7

1892–1896

7

1892

7

Josef a Hedvika Protivánkovi, Ignác
a Veronika Schleserovi, Mariana
Skládalová, Jenovefa Dostálová,
Emílie Kovářová)

196
197

II g

Příjmy z ofěry a kostelního
zvonečka

II g

Seznam plátců místa na kůru

II f

Deník kasovní

II f

Rozčlenění příjmů a výdajů v
deníku příjmů a výdajů farností
(tištěná příloha k deníku)

II h

Předpis daní, dávek a
poplatkového ekvivalentu

198

II h

199

II h

200

II h

201

II h

202

II h

203

II h

204

II h

Platební archy a platební rozkazy
pro poplatkový ekvivalent
Platební archy pro poplatkový
ekvivalent včetně platebního
rozkazu
Platební archy pro poplatkový
ekvivalent za V. desetiletí včetně
platebních rozkazů (fond kostelního
stříbra, varhan, křížů, mešní nadace:
František Zavadil, Josef Tylšar)
Platební archy pro poplatkový
ekvivalent za VI. desetiletí včetně
platebních rozkazů (vlastní kostelní
jmění, fond kostelního stříbra,
hrobky, varhan, kaple, křížů: Marie
Vránová, mešní nadace: Jan
Odstrčil, Ludmila Poláková, Josef
Kovář, Josef Protivánek, Mariana
Dokoupilová)
Platební rozkazy na poplatkový
ekvivalent za VII. a VIII. desetiletí
(veškeré jmění: vlastní kostelní
jmění, kostelní stříbro, záduší, fond
křížů a soch, kaplanská nadace,
varhany, hrobka, les, farní
knihovna)
Přiznání, předpisy a rozhodnutí
ohledně poplatkového ekvivalentu
Rozhodnutí ohledně poplatkového
ekvivalentu (korespondence s
Berním úřadem v Konici)
Vyčíslení poplatkového ekvivalentu
(korespondence s Finančním
ředitelstvím v Olomouci a Berním
úřadem v Konici)
Přiznání kostelních pozemků k
vyměření poplatkového ekvivalentu
na období 1891-1900

74

Inv.
číslo

205
206
207

Stará
sign.

Sign.

Obsah

II h
II h
II h

Přiznání, předpisy a rozhodnutí
ohledně pozemkových daní a dávky
z majetku
Předpis pozemkové daně
Předpis pozemkové daně pro kostel
Zamítnutí žádosti o osvobození
farního úřadu v Přemyslovicích od
dávky z majetku (korespondence s
ONV v Litovli)

III a

III. Jmění farního obročí
Pozemky, výtahy z pozemkových
knih a pozemkové archy

208

III a

209

III a

210

III a

211

III a

Výtahy z pozemkových knih
týkající se farních pozemků
Vyvazování polí ze svazku
poddanského ve prospěch fary
(vyvazovací protokol, dlužní listina,
soupis kapitálu, korespondence s
Patronátním úřadem v Konici a s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Výměna dílu pozemků mezi Farním
úřadem v Přemyslovicích a
Františkem Lužným (smlouva)
Koupě stavebního pozemku a
zahrady (kupní smlouva mezi
Farním úřadem v Přemyslovicích a
Františkem Lužným,
korespondence s Okresním soudem
v Konici a v Prostějově,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, vyjádření
rolníků ohledně zvelebování
zakoupené zahrady)

III b

Protokoly a smlouvy o
pronájmu, záznamy o vzdělání
půdy

212

III b

213

III b

Pachty týkající se farních pozemků
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci a
Děkanským úřadem v Čechách pod
Kosířem, smlouvy)
Zamítnutí žádosti pachtýřů o
pozemky fary v rámci 1.
pozemkové reformy (rozhodnutí
Krajského soudu v Olomouci)

III c
214
215

III c
III c

Časový
rozsah

Karton

[2.pol.19.stol.]
1898
1951

7
7
7

1829–1952

7

1851–1901

7

1855

7

1874–1880

7

1900–1954

7

1920

7

1802–1896
1894–1940

7
7

Beneficiální fase
Fase
Beneficiální fase bez příloh
Přiznání příjmů z farního obročí pro
vyměření dotace z náboženského
fondu s přílohami (výkaz štoly,
výnos z jistin, platební rozkaz,
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Inv.
číslo

Stará
sign.

216

Sign.

III c

III d
217

II.I.4.A

III d

218

III d

219

III d

220

III d

221

III d

Obsah

certifikát o pozemkové dani,
korespondence, rozhodnutí o
doplňku kongruy, výpisy z účtů,
výkazy počtu farníků)
Finanční příspěvky pro kooperátory
Výkaz finančních příspěvků
obdržených kooperátory
Hartmanem Lamborkem a Franzem
Hubkou

Časový
rozsah

Karton

1793–1794

7

1792–1805

7

1875–1876

7

1872–1908

7

1834–1835

7

1840

7

Služné a doplněk kongruy
Rozhodnutí o příjmech duchovního
správce
Ekonomické zabezpečení správce
nově zřízené farnosti (Přílohy k
pamětní knize: rozhodnutí
Arcibiskupské konzistoře v
Olomouci ve věci sporu mezi
bývalým farářem Hyacintem
Kramným a novým
administrátorem farnosti ohledně
otevření sýpky a stáje, záležitosti
příjmů faráře a majetku beneficia,
rozhodnutí chudinského ústavu v
Konici ohledně pohledávky vůči
nově ustanovenému faráři, kvitance
od Hyacinta Kramného ohledně
zaplacení částky, oznámení
konzistoře Karlu Novákovi o
mešním stipendiu za 80
odsloužených mší z náboženského
fondu, korespondence s
Patronátním úřadem v Konici
ohledně příjmu a zabezpečení
beneficiáta aj.)
Rozdělení přijmu duchovního v
Přemyslovicích od příjmu faráře v
Čechách pod Kosířem
(korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Prostějově a
rozsudek)
Plat faráře Josefa Kroupy
(korespondence s Berním úřadem v
Konici, Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a Moravským
místodržitelstvím v Brně ohledně
výše kongruy)
Výkazy o příjmech duchovních
farnosti
Výkazy o příjmech beneficiáta a
dalších kostelních zaměstnanců
Výkaz ročních příjmů kooperátora z
náboženského fondu
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Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

222

III d

223

III d

224

III d

225

III d

Výkaz příjmů a vydání pro
budoucího kaplana jako pomocného
kněze v Přemyslovicích
Výkaz příjmů faráře Josefa Kroupy
a pomocného kněze Jana Hrdličky
pro účely arcibiskupství
Kongrua a renumerace z kaplanské
nadace
Kongrua kooperátora Františka
Bolka (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Remunerace za péči o duše
vyplácená z kaplanské nadace
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)

III e

Protokoly o odevzdání a přijetí
fary

226

III e

227

III e

228

III e

229

III e

230

III e

231

III e

Předávací protokol ze dne
10.5.1853 při převzetí fary novým
administrátorem Josefem Pruckem
po zemřelém faráři Mikoláši
Vaškovi
Akta týkající se odevzdávky fary
dne 10.2.1910 - nemocný Josef
Kroupa odevzdává faru Janu
Hrdličkovi (originál a opis
protokolu, dějiny kostela a farnosti,
inventář)
Akta týkající se odevzdávky fary
dne 12.9.1910 - Jan Hrdlička
přebírá faru po zemřelém Josefu
Kroupovi (protokol, inventář
kostela a fary)
Akta týkající se odevzdávky fary
dne 12.12.1910 - Jan Hrdlička
předává faru faráři Adolfu Kupkovi
(inventář fary, inventář farního
obročí, výpis z účtů kostelního
jmění, farního obročí a nadací z
roku 1909)
Akta týkající se odevzdávky fary
dne 1.4.1925 - Adolf Kupka
předává faru faráři Metoději
Strupkovi (protokol, soupis farního
archivu)
Akta týkající se odevzdávky fary
dne 2.5.1929 a 12.8.1929 - Metoděj
Strupek předává faru kooperátorovi
Antonínu Vicenovi, ten později
předává faru Šebestiánu Pavlíčkovi
(protokol, seznam všech kapitálů
vlastního, kostelního a nadačního
jmění při předávce, seznam
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Časový
rozsah

Karton

1896

7

1909–1910

7

1898

7

1902

7

1853

7

1910

7

1910

7

1910

7

1925

7

1929

7

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

Časový
rozsah

Karton

1910

8

1861–1865

8

1891–1902

8

1941

8

1898

8

1800–1864

8

1837–1840

8

1841–1845

8

1841–1847

8

(1813)1848
(1813)1852–
1870

8
8

pozemků náležejících k farnímu
kostelu, soupis farního archivu,
seznam pozemků náležejících k
farnímu obročí, korespondence
ohledně předání farnosti s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
232

III f

Účty interkalární

III f

Účet interkalární (opis účtu v rámci
korespondence s Děkanským
úřadem v Konici)

III h

Daně, daň pro náboženský fond,
předpis poplatkového
ekvivalentu

233

III h

234

III h

235

III h

236

III h

237

III i

Výkazy o ročních vydáních
beneficiátu z vlastního

III i

Výkazy o vydání faráře na opravu a
údržbu fary

IV b

238

IV b

239

IV b

240

IV b

241
242

IV b
IV b

I.I.8.

Platební archy a přiznání pro
poplatkový ekvivalent
Platební arch pro poplatkový
ekvivalent za II. desetiletí
Platební archy pro poplatkový
ekvivalent za V. desetiletí včetně
platebních rozkazů a korespondence
(farní obročí, kaplanská nadace,
mešní nadace, kříže; korespondence
s Okresním finančním ředitelstvím
v Olomouci)
Přiznání k vyměření poplatkového
ekvivalentu za X. desetiletí
Platební rozkaz pro pozemkovou
daň
Platební rozkaz na pozemkovou daň
– poplatník Josef Kroupa

IV. Nadace
Všeobecná kniha o nadacích –
tabelární přehledy, redukční
tabely
Tabelární přehledy
Nefinancované fondy, nadace a
investice s podrobným výkazem
státních dluhopisů a soukromých
kapitálů (formulář A a B)
Tabelární přehled nadací pro vlastní
potřebu
Podrobný přehled nadací a
nadačních kapitálů
Tabelární přehled nadací
Tabelární přehled nadací
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Inv.
číslo
243

Stará
sign.

Sign.

Obsah

IV b

Tabelární přehled nadací

244

IV b

245

IV b

246

IV b

247

IV b

248

IV c 1.
IV c 1.

249

IV c 1.

250

IV c 1.

251

IV c 1.

252

IV c 1.

253

IV c 1.

254

IV c 1.

255

IV c 1.

256

IV c 1.

IV c

Redukční tabely
Redukční tabela nadačních
povinností pro výkaz příjmů
beneficiáta
Redukční tabela nadačních
povinností
Redukční tabela nadačních
povinností
Redukční tabela nadačních
povinností (včetně korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)

Časový
rozsah

Karton

(1813)1856–
1885

8

1885–1911

8

1901–1902

8

1901–1942

8

1917–1949

8

1814–1871

8

1840–1844

8

1841–1863

8

1846

8

1846–1848

8

1847–1884

8

1847–1849

8

1852

8

1853–1894

8

Nadační spisy
Mešní nadační spisy
Nadace P.Karla Nováka (nadační
list, dlužní úpis, kvitance,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci a
Vrchnostenským úřadem v Konici)
Nadace Bernarda Abendrotha
(kodicil, výpis ze závěti, nadační
listy, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a s Vrchnostenským
úřadem v Konici)
Nadace Karla a Emerencie
Přízových (opisy nadačního listu,
návrh nadačního listu,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Josefa Kováře (prohlášení,
nadační list se čtyřmi opisy)
Nadace Jana Vinklera (výpisy ze
závěti, nadační list, korespondence
s Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a s Krajským úřadem v
Olomouci)
Nadace Jana Peschela (nadační
listy, přípis Okresního soudu v
Konici ohledně výmazu zástavního
práva)
Nadace Karla Růžičky (výpis ze
závěti, protokol o dědickém řízení,
nadační list s návrhem,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Anny Dosedělové (nadační
list s návrhem, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Františky Dostálové (český
nadační list, něm.nadační listy s
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Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

257

IV c 1.

258

IV c 1.

259

IV c 1.

260

IV c 1.

261

IV c 1.

262

IV c 1.

263

IV c 1.

264

IV c 1.

265

IV c 1.

266

IV c 1.

Obsah
návrhem, účty, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a s Místodržitelstvím v
Brně, protokol o dědickém řízení
Šimona Dostála, protokol o vkladu
práva vlastnického pro pozůstalé)
Nadace Barbory Smékalové
(nadační listy s návrhem, výpisy ze
závěti, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, s okresní politickou
správou v Litovli a Okresním
soudem v Konici, přípis Okresního
soudu v Konici ohledně výmazu
zástavního práva)
Nadace spolku živého růžence
(nadační list s návrhem,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Josefa Kučery
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří)
Nadace Antonína Lužného (nadační
listy s návrhem, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Františka Rozsívala
(nadační listy s návrhem,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Mariany Smékalové
(zádušní listina s návrhem, účet,
opis závěti, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Mariany Dokoupilové
(nadační spis, zádušní listiny s
návrhem a opisy, návrh dlužní
listiny, protokol o dědickém řízení,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří a s Berním úřadem v
Konici, účty)
Nadace Barbory Winklerové
(nadační list s návrhem, opis závěti,
protokol o dědickém řízení s
platebním příkazem, korespondence
s Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Martina a Tekly Kalvodové
(zádušní listina s návrhem,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Terezie Klapkové (zádušní
listina s návrhem, účet,
80

Časový
rozsah

Karton

1853–1880

8

1856

8

1856–1857

8

1856–1858

8

1856–1857

8

1861–1865

8

1861–1902

8

1861–1863

8

1862–1863

8

1866

8

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

267

IV c 1.

268

IV c 1.

269

IV c 1.

270

IV c 1.

271

IV c 1.

272

IV c 1.

273

IV c 1.

274

IV c 1.

275

IV c 1.

276

IV c 1.

277

IV c 1.

278

IV c 1.

279

IV c 1.

Obsah

korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Cyrila Smékala (zádušní
listina, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Anny Nemerádové (zádušní
listiny s návrhy, platební rozkaz,
účty, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Kateřiny Hrazdilové
(zádušní listina s návrhem, opis
poslední vůle, účet, korespondence
s Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Terezie Kalvodové (zádušní
listina s návrhem, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, účet, obsílka z Berního
úřadu v Konici)
Nadace Floriána a Františky
Bašných (zádušní listina s návrhem,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Jana Odstrčila (nadační list,
korespondence s Okresním soudem
v Prostějově, s Arcibiskupskou
konzistoří a s Berním úřadem v
Prostějově, účet, opis poslední vůle)
Nadace Františka Labonka (zádušní
listina s návrhem, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Josefa Tylšara (zádušní
listina s návrhem, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, protokol o dědickém
řízení)
Nadace Anny Zavadilové (zádušní
listina s návrhem, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Matěje Pelce (zádušní
listina s návrhem a výpisem,
věnovací listina)
Nadace Kateřiny Šusterové
(zádušní listina s návrhem a
výpisem, věnovací listina, přípisní
listina)
Nadace Josefa Tomečka (zádušní
listina s návrhem a výpisem,
věnovací listina)
Nadace Josefa Kováře (nadační list,
opis závěti, opis odevzdací listiny,
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Časový
rozsah

Karton

1866–1867

8

1866–1868

8

1866–1868

9

1866–1870

9

1867

9

1875–1896

9

1879–1886

9

1884–1886

9

1886

9

1891–1893

9

1891–1893

9

1891–1893

9

1894–1896

9

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

280

IV c 1.

281

IV c 1.

282

IV c 1.

283

IV c 1.

284

IV c 1.

285

IV c 1.

286

IV c 1.

287

IV c 1.

288

IV c 1.

289

IV c 1.

290

IV c 1.

Obsah
účet, korespondence s
Moravskoslezskou finanční
prokuraturou v Konici a s
Arcibiskupskou konzistoří, protokol
o dědickém řízení)
Nadace Josefa Protivánka (nadační
list s návrhem a výpisem,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Františka Odstrčila
(protokol o dědickém řízení, opis
poslední vůle, opis korespondence s
Moravským místodržitelstvím v
Brně, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Ludmily Polákové (nadační
list, opis poslední vůle, protokol o
dědickém řízení, účet,
korespondence s Berním úřadem v
Konici, s Arcibiskupskou konzistoří
v Olomouci a s Patronátním úřadem
v Konici)
Nadace faráře Josefa Kroupy
(nadační listy, věnovací listiny,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace faráře Richarda Růžičky
(nadační list, korespondence s
Moravskoslezskou finanční
prokuraturou v Brně a s Politickou
správou v Pinguente /Istrie/)
Nadace Jana Erbena (nadační list,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace Františky Erbenové
(nadační list, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Ezechiely Pelcové (nadační
list, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Františka a Marie
Pytlíčkových (nadační list,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, návrh
nadačního listu)
Nadace Aloisie Solovské (nadační
list, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Anny Vévodové (nadační
list, korespondence s
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Časový
rozsah

Karton

1894

9

1895–1901

9

1895–1898

9

1909–1911

9

1914–1916

9

1918

9

1918

9

1918

9

1918–1924

9

1918

9

1918

9

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

291

IV c 1.

292

IV c 1.

293

IV c 1.

294

IV c 1.

295

IV c 1.

296

IV c 1.

297

IV c 1.

298

IV c 2.
IV c 2.

299

IV c 2.

300

IV c 2.

301

IV c 2.

302

IV c 2.

Obsah
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Aloise Zapletala (nadační
list, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Františky Krečmerové
(nadační list s návrhem,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci a Berním
úřadem v Konici)
Nadace Florentiny Novákové
(nadační list)
Nadace Marie Vybíralové (nadační
list, platební rozkaz, stvrzenka)
Nadace Františky Zavadilové
(nadační list, platební rozkaz,
stvrzenka, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Nadace Metoděje a Anežky
Lužných (nadační list,
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Nadace dr. Pavla Vychodila
(nadační listy, věnovací listina,
účet, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)

Časový
rozsah

Karton

1918

9

1923–1927

9

1923

9

1924–1926

9

1924–1926

9

1926–1927

9

1934–1936

9

1831

9

1851–1856

9

1873–1932

9

1900

9

1909

9

Jiné nadační spisy
Georg Šindler – nadace ke kostelu v
Jednově u Suchdolu (opis
nadačního listu)
Nadace určené pro kostel ve
Stražisku (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, návrh nadačního listu)
Nadace na kaplana založená
farářem Matějem Nepustilem
(nadační list, účetní přehledy,
platební rozkaz, kvitance,
testament, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, Děkanským úřadem v
Konici, Moravským
místodržitelstvím v Brně, Berním
úřadem v Konici)
Kohnova nadace pro chudé
(nadační list, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, účty)
Nadace Františky Peichlové na
zachování kříže (věnovací listina)
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Inv.
číslo

Sign.

Obsah

IV c 3.
IV c 3.

Zbožné odkazy

IV c 4.

Korespondence týkající se
nadací

304

IV c 4.

305

IV c 4.

Koupě stavebního pozemku a
zahrady financovaná z nadací
Kateřiny Šusterové, Josefa
Tomečka a Matěje Pelce
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci,
Místodržitelstvím v Brně a
Okresním soudem v Konici, opis
přípisní listiny)
Průvodní korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci týkající se nadací

303

Stará
sign.

Zbožné odkazy (zprávy Okresního
soudu v Konici projednávající
pozůstalosti: Mariana Pospíšilová,
František Vrána, Zikmund Hrabal,
Mariana Lužná, Mariana
Zatloukalová, Filoména Lužná,
Konstantin Smékal, Antonie
Dosedělová, Anna a Marie
Křupková, Josef Vrána, Jenovefa
Dostálová, Terezie Podivínská,
Mariana Dohnálková, Mariana
Petrová, Terezie Křupková, Josefa
Křupková, Františka Hájková)

IV d

Výkazy o persolvování
nadačních povinností

306

IV d

307

IV d

Přehled persolvovaných nadačních
povinností
Přehled persolvovaných nadačních
povinností

Vb
308

Vb

309

Vb

310

Vb

Časový
rozsah

Karton

1877–1904

9

1880–1892

9

1900–1924

9

1865–1872

9

1890–1899

9

1901–1910

10

1901

10

1917

10

V. Duchovní správa
Oltářní privilegia a jiné indulty
Oltářní privilegia
Udělení oltářního privilegia pro
kostel Všech svatých v
Přemyslovicích (dva opisy oltářních
privilegií vydaného olomouckými
arcibiskupy Theodorem Kohnem a
Františkem Saleským Bauerem)
Potvrzení platnosti oltářního
privilegia (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Udělení oltářního privilegia pro
kostel Všech svatých v
Přemyslovicích (originál oltářního
privilegia vydaného olomouckým
arcibiskupem Lvem Skrbenským z
Hříště)
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Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

311

Vb

312

Vb

Vc

313

Vc

314

Vc

315

I.III.1.B

Vc

316

Vc

317

Vc

318

Vc

Obsah

Jiné indulty
Mešní indult k povolení misií
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Prominutí půstu o svátku sv.
Floriána (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)

Časový
rozsah

Karton

1902

10

1923

10

1911–1919

10

1785–1828

10

1833–1836

10

1855–1864

10

1878–1883

10

1884–1898

10

Povolení ke svěcení a žehnání
oltářů, křížů, křížové cesty, soch
a obrazů
Autentiky
Potvrzení olomouckého světícího
biskupa Karla Wisnara o svěcení
hlavního oltáře a uložení ostatků sv.
Klementa a Urbana (autentika) a
svěcení přenosného oltářního
kamene s relikviemi sv. mučedníků
Liberáta a Faustina (dvě autentiky)
Žádosti a povolení ku žehnání pro
duchovní v Přemyslovicích
Fakulty Arcibiskupské konzistoře v
Olomouci pro faráře Hyacinta
Kramného, Karla Nováka,
Engelberta Kremnitzera a Františka
Juřičku ohledně žehnání obecních
křížů
Žádosti a fakulty Arcibiskupské
konzistoře v Olomouci pro faráře
Františka Juřičku ku žehnání
obecních křížů a křížové cesty v
kostele (kříž Josefa Ullmanna, kříž
na nově zřízeném hřbitově mimo
vesnici, kříž v obci Maleny, kříž v
obci Novosady)
Povolení Arcibiskupské konzistoře
v Olomouci pro faráře Františka
Vodičku k požehnání obrazu Panny
Marie pro kostel ve Stražisku a
obrazů pro kostel v Přemyslovicích
Žádosti a fakulty Arcibiskupské
konzistoře v Olomouci pro faráře
Josefa Kroupu ku žehnání křížů,
obrazu a jiných předmětů (obraz sv.
Gotharda v obci Růžov, kříže
Aloise Zapletala, Anny
Rozsívalové, manželů Kovářových
a zdobné předměty v chrámu Páně v
Přemyslovicích)
Povolení Arcibiskupské konzistoře
v Olomouci pro faráře Josefa
Kroupu ku svěcení křížů a soch
(kříže obecní, kříž Friderika
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Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

319

Vc

320

Vc

321

Vc

322

Vc

323

Vc

324

Vc

325

Vc

326

Vc

327
328

329

I.II.20.B.

Obsah
Snášela, kříž Marie Vránové; socha
Panny Marie a Sv.Josefa)
Povolení k benedikci různých
staveb, soch a předmětů
Povolení Arcibiskupské konzistoře
k požehnání rodinné hrobky
Bochnerů za podmínky složení
jistiny
Povolení Arcibiskupské konzistoře
v Praze ku svěcení a požehnání
dvou kalichů a lunuly
Povolení Arcibiskupské konzistoře
v Olomouci k požehnání praporu
spolku vysloužilých vojáků
Povolení Arcibiskupské konzistoře
v Olomouci k požehnání soch
Nejsvětějšího srdce Ježíšova a sv.
Antonína
Povolení Arcibiskupské konzistoře
v Olomouci k požehnání památníku
války
Potvrzení a jiné písemnosti ohledně
žehnání
Potvrzení Arcibiskupské konzistoře
v Olomouci ohledně posvěcení a
požehnání kostelního nádobí
(kalichy s patenou, stříbrná
pozlacená nádoba, lunula)
Potvrzení Arcibiskupské konzistoře
v Olomouci ohledně požehnání
zvonů sv. Floriána a Panny Marie
Immaculaty
Pokyny ohledně benedikce křížové
cesty (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)

Vd

Pořádek bohoslužeb, ohlašovací
knihy pobožností

Vd
Vd

Vd

Výkaz pořadu bohoslužeb
Konání bohoslužby na svátek Všech
svatých (korespondence
Děkanského úřadu v Čechách pod
Kosířem s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Hlášení pořadu bohoslužeb

Ve

Záležitosti týkající se bratrstev

330

Ve

331

Ve

332

Ve

Kadlcovský spolek spojených obcí
(opis stanov)
Bratrstvo sv. Růžence (seznam
členů)
Jednota Matky "dobré Rady"
(korespondence o zřízení s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
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Časový
rozsah

Karton

1894

10

1900

10

1904

10

1912

10

1927

10

1833–1911

10

1842–1867

10

1919

10

1835–1840
1884

10
10

1955

10

1851

10

[2.pol.19.stol.]

10

1912

10

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Vf
334

Vf

335

Vf

336

Vf

337

Vf

338

Vf

Obsah

Generální vizitace
Generální vizitace (vizitační nálezy
včetně poznámek k vizitaci škol)
Generální vizitace (ohlášení vizitace
ve farnosti Přemyslovice, vizitační
nález)
Generální vizitace (vizitační nález:
korespondence určená Děkanskému
úřadu v Čechách pod Kosířem a
Farnímu úřadu v Přemyslovicích,
věnování 100 zlatých chudým
farnosti od arcibiskupa Theodora
Kohna)
Kanonická vizitace
Kanonická vizitace (poznámky k
vizitaci)
Kanonická vizitace (korespondence
s Děkanským úřadem v Konici,
dotazník)

Vg

Vyučování náboženství

Vg

340

Vg

Deník a poznámky o probrané látce
z náboženství (deník z let 18961897, poznámky z let 1906-1907
ohledně vyučování na zámku)
Remunerace za vyučování
náboženství (korespondence s
Zemskou školní radou moravskou v
Brně, s Okresní školní radou a
výborem v Litovli a s ONV
Prostějov)

342

Vh

Tabella laborum apostolicorum

Vh

Výkazy duchovních prací

Vi

Soupisy duší a jiné seznamy

Vi

343

I.II.23,
I.II.24
I.II.23.A

344

I.II.20

Vi

345

346

Vi

Vi

I.I.14,
I.III.3

Karton

1841

10

1871

10

1900

10

1854–1856

10

1914, 1949

10

1896–1907

10

1912–1951

10

1824–1916

10

1830–1916

10

1839

10

1835–1840

10

1855

10

1835–1884

10

Vizitační nálezy

339

341

Časový
rozsah

Seznamy farníků, soupisy duší,
statistiky
Statistika obyvatel farnosti podle
obcí
Počet duší podle čísel popisných v
jednotlivých obcích
Specifické seznamy
Hlášení o modlitbách, zpěvech a
žehnáních pronášených v lidové
mluvě užívaných v přemyslovickém
farním obvodu
Výkaz obyvatel, kteří neodevzdali
zpovědní cedulky

Vk

Evidence štolových příjmů

Vk

Výše štoly a výkaz štolových
poplatků dle jednotlivých tříd
(výkaz štolových příjmů za léta
1879-1884, korespondence s
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Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

Časový
rozsah

Karton

1841–1842

10

1910–1952

10

1927–1944

10

1836

11

1842

11

1854–1870

11

Farním úřadem v Konici ohledně
štolového poplatku)

347

I.II.19

Vl

Závazky pro náboženský fond a
jejich persoluce

Vl

Výkaz mší odsloužených pro
náboženský fond

Vm

Změna ve vyznání

348

Vm

349

Vm

Vystoupení z katolické církve
(korespondence s Magistrátem
hl.města Prahy, Hlavnoslužným
úřadem v Berehově, Okresním
úřadem v Litovli, Okresním úřadem
v Kroměříži, ONV v Litovli, ÚNV
v Brně, ObNV v Praze a ONV
Nový Bor: Antonín Komínek, Alois
Vybíral, Bedřich Nevrla, Ludmila
Konečná, Marie Hájková, Vít Vrba,
Marie Komínková, Josef Kovář,
Jaroslav Brijar, Josef Bujgl,
František Brijar, Oldřich Hás,
Hubert Hrabal, Hedvika Hejduková,
Marie Hájková, Božena Hájková,
Marie Otáhalová, Františka
Křupková, František Peč, František
Páleník, Květa Nováková)
Návrat do katolické církve
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, Notářským
úřadem pro město Berehovo:
František Seitler, Ferdinand Hísek,
Marie Ponížilová, Josef
Brzobohatý, Alois Vybíral, Klára
Šlézarová)

VI a
350

VI a

351

VI a

352

VI a

VI. Výkazy personálií při
duchovní správě
Faráři a jejich posloupnost
Záležitosti farářů a administrátorů
působících ve farnosti Přemyslovice
František Juřička – mzdy
projednávané při kanonické vizitaci
(protokol ohledně Mariany
Neradilové a Magdalény Švédové)
Mikuláš Vašek – rozhodnutí o
doplňku kongruy (korespondence
Moravskoslezského zemského
gubernia v Brně určená
Arcibiskupské konzistoři v
Olomouci)
František Vodička – jmenování
administrátorem v Čechách pod
Kosířem (tištené rozhodnutí s
dodatky Okresního hejtmanství v
Litovli), jednání o příspěvku na
reorganizaci státní správy včetně
88

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

353

VI a

354

VI a

355

VI a

356

VI a

357

VI a

Obsah
odpovědi (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci), přehled štolových
poplatků pro účely fase od roku
1863
Matěj Nepustil – žádost o pas se
souhlasem nadřízeného faráře
Josef Kroupa - studium
(absolutorium na teologické fakultě
v Olomouci z roku 1860),
pozemkové záležitosti (výtahy z
pozemkových knih, žádost a fakulta
ohledně vkladu vlastnického práva
na konkrétní polnosti), daňové a
finanční záležitosti (rozhodnutí o
doplňku kongruy, výpis z účtů,
výzva k daňovému přiznání,
platební rozkazy o osobní dani),
spisy ohledně projednávaní
pozůstalosti a odkazu
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, Okresním
soudem v Konici, notářem v
Konici, Moravským
místodržitelstvím v Brně, protokol)
Jan Hrdlička – ustanovení
provizorem (korespondence s
Děkanským úřadem v Čechách pod
Kosířem, Moravským
místodržitelstvím v Brně)
Adolf Kupka – ustanovení farářem
(korespondence s Děkanským
úřadem v Čechách pod Kosířem),
žádost o vysvětlení některých
skutečností při změně faráře
(korespondence s Děkanským
úřadem v Čechách pod Kosířem),
stížnosti farníků (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci), informace o nástupu
nového děkana Josefa Bernata v
Bohuslavicích (korespondence s
děkanem Antonínem Zbořilem)
Metoděj Strupek – žádost za
náhradu ve fasi vyloučených
přirážek (korespondence s
Okresním hejtmanstvím v Litovli a
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, ručně psané poznámky),
poděkování faráři ohledně
navštívení maminky předsedy vlády
Jana Šrámka v Olomouci
(korespondence s předsedou vlády
Janem Šrámkem)
89

Časový
rozsah

Karton

1854

11

1860–1911

11

1910

11

1910–
1911(1920)

11

1928

11

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

358

VI a

359

VI a

340

VI a

Šebestián Pavlíček – žádost o
zastoupení faráře o Velikonocích ve
Stražisku (korespondence s Farním
úřadem ve Stražisku), poděkování
za finanční obnos na zpustošený
farní kostel (korespondence s
Farním úřadem v Újezdci u
Luhačovic) přiznání k důchodové
dani (protokoly), nařízení ze
Státního úřadu pro věci církevní
(tištěné dokumenty), finanční
záležitosti (korespondence s ONV v
Litovli, Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci), vyzvednutí
objednaného vína (korespondence s
P. Norbertem Lužným)
Záležitosti farářů působících mimo
farnost Přemyslovice
Josef Polách – triviální škola
Švábenice (vysvědčení z roku
1836), piaristické gymnázium v
Kroměříži (vysvědčení z let 18371844), studium filosofie v Praze
(osvědčení z let 1845-1846),
studium teologie v Olomouci
(doklad o přijetí na univerzitu,
potvrzení o absolvování přednášek),
studium na univerzitě v Římě (tři
diplomy)
Arnošt Dostál - studium na
gymnáziu (gymnaziální vysvědčení,
maturitní vysvědčení), studium
teologie (potvrzení o absolvování
přednášek, doktorský diplom),
kněžská léta (potvrzení o vysvěcení
na kněze, jmenování kooperátorem
v Drahanovicích, administrátorem
ve Veřovicích, kurátem v
Hradčovicích), písemnosti od
olomouckého arcibiskupa Leopolda
Prečana (dvě písemnosti ohledně
ustanovení církevním poradcem při
olomouckém Arcibiskupství,
udělení uvolněného beneficia při
kapli sv. Jana Sarkandera v
Olomouci), jiné písemnosti (žádost
o zavedení českých bohoslužeb v
kapucínském kostele v Olomouci,
korespondence s Městskou radou v
Litovli ohledně místa učitele
náboženství na tamní reálce,
korespondence se Zemskou správou
politickou v Brně ohledně
presentování na kněze v
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Časový
rozsah

Karton

1930–1955

11

1836–1874

11

1884–1933

11

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

341

VI a

342

VI a

VI b

343

VI b

344

VI b

345

VI b

346

VI b

347

Obsah
Hradčovicích a ohledně zvýšení
příjmu aj.)
Kašpar Dostál - studentská léta
(frekventační vysvědčení z Národní
školy v Přemyslovicích, potvrzení o
očkování, udělení stipendia od
Českého státního gymnázia v
Olomouci, žádost o připuštění k
maturitní zkoušce na gymnáziu v
Olomouci) kněžská léta (potvrzení
o vysvěcení na kněze, jmenování
kooperátorem v Šilperku,
kooperátorem v Koryčanech,
administrátorem excurrendo v
Jestřabicích, kurátem v
Popovicích), jiné písemnosti
(korespondence s Moravským
místodržitelstvím v Brně,
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a Zemskou správou
politickou v Brně ohledně navýšení
kongruy, úřední věstník olomoucké
diecéze "Acta Archiepiscopalis
curiae Olomucensis" z roku 1940
aj.)
Osoby při farnosti Přemyslovice
Seznam osob souvisejících s farním
kostelem v Přemyslovicích (farář,
kooperátor ve Stražisku, učitelé,
hrobník, kostelník, porodní bába)

Časový
rozsah

Karton

1905–1947

11

1854

11

1868

11

[konec 19.
stol.]

11

1855–1856

11

1912–1913

11

1865–1913

11

Kněží výpomocní a jejich
posloupnost
Obecné záležitosti kooperátorské
Zrušení kaplanského místa (přípis
Arcibiskupské konzistoře v
Olomouci)
Posloupnost kooperátorů mezi lety
1785-1898
Záležitosti jednotlivých kooperátorů
Kaplan František Seelenfreund
(ustanovení a korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Kooperátor Karel Strouhal
(korespondence s Moravským
místodržitelstvím v Brně a
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci ohledně platu)

VI c

Ředitel kůru, varhaník, jejich
ustanovení a mzda

VI c

Záležitosti ředitelů kůru a
varhaníků: Jan Hoffman (zpráva o
hudebních nástrojích), Raimund
Vrána (kvitance na služné), Karel
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Inv.
číslo

Stará
sign.

348

Sign.

VI c

349

350

351

Obsah

Kuba (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci o ustanovení
varhaníkem)
Počty a mzdy kostelních
zaměstnanců

VI d

Kostelník, jeho ustanovení a
mzda

VI d

Kostelníci Ferdinand Petr a Josef
Kolář (ustanovení a slib)

VI g

Kostelní hospodáři

VI g

Kostelní hospodáři: Jan Odstrčil,
Jakub Nemerád, Jan Dostál, Cyril
Vejvoda, Josef Přikryl, František
Smékal, Metoděj Kovář
(jmenování), Rupert Pelc a Alois
Přikryl (oznámení o zvolení a
potvrzení Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci včetně
korespondence s Obecním úřadem v
Přemyslovicích)

VI h

Otcové chudých

VI h

Otcové chudých: František Smékal,
Josef Bílý, Josef Přikryl, Ferdinand
Petr, Josef Komínek (jmenování a
potvrzení Arcibiskupskou
konzistoří)

VII b
352

I.II.2.A

VII b

353
354

I.II.2.A
I.III.1.A.
a

VII b
VII b

355

VII b

356

VII b

357

VII b

Časový
rozsah

Karton

1953–1957

11

1900

11

1860–1925

11

1892–1922

11

1788–1807

11

1807–1812
1821–1889

11
11

1895–1899

11

1908

11

1910

11

VII. Doklady a přílohy k
oddací matrice
Přílohy k oddací matrice
Staré věcně řazené přílohy
Dispensy pro uzavření manželství z
důvodu příbuznosti (korespondence
s Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Ohláškové listy
Dispensy pro uzavření manželství z
důvodu příbuznosti a dalších příčin
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Potvrzení o provedení ohlášek a
oddací listy
Žádost o provedení ohlášek k
svatbě v jiné farnosti
Chronologicky řazené přílohy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, oddavkové listy,
vysvědčení z mravů, povolení k
sňatku, dispensy, protokol o
uzavření sňatku před splněním
odvodní povinnosti

92

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

358

VII b

359

VII b

360

VII b

361

VII b

362

VII b

363

VII b

364

VII b

365

VII b

366

VII b

367

VII b

368

VII b

369

VII b

370

VII b

Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, oddavkové listy,
povolení k sňatku, dispensy,
prohlášení zletilosti
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, povolení k sňatku,
prohlášení zletilosti
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, povolení k sňatku,
prohlášení zletilosti
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, povolení k
sňatku, ohláškové listy, dispensy,
žádost o ohlášky
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, povolení k
sňatku, ohláškové listy, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, prohlášení zletilosti, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, povolení k sňatku, prohlášení
ženicha, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, oddavkový list,
povolení k sňatku, dispensy,
prohlášení zletilosti, delegační list
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
žádost o ohlášky, oddavkový list,
povolení k sňatku, prohlášení
zletilosti, ohláškové listy, list o
zproštění služební povinnosti,
vysvědčení mravů
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, povolení k sňatku,
dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, povolení k
sňatku, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, povolení k
sňatku, dispensy, potvrzení přijaté
svátosti
93

Časový
rozsah

Karton

1911

11

1912

11

1913

12

1914

12

1915

12

1916

12

1917

12

1918

12

1919

12

1920

12

1921

12

1922

12

1923

12

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

371

VII b

372

VII b

373

VII b

374

VII b

375

VII b

376

VII b

377

VII b

378

VII b

379

VII b

380

VII b

381

VII b

Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, dispensy, domovské listy,
prohlášení za mrtvého
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, oddavkový list,
prohlášení za mrtvého, povolení k
sňatku, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, prohlášení zletilosti, delegační
listy, dispensy, prohlášení ženicha a
nevěsty, smlouva o katolické
výchově dítěte
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, dispensy,
prohlášení zletilosti, povolení k
sňatku
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, oddavkový list,
dispensy, smlouva o katolické
výchově dítěte, prohlášení zletilosti
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, povolení k
sňatku, domovské listy, smlouva o
katolické výchově dítěte, prohlášení
ženicha a nevěsty, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, prohlášení
zletilosti, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
oddavkový list, ohláškové listy,
povolení k sňatku, dispensy,
smlouva o katolické výchově dítěte,
prohlášení ženicha a nevěsty,
domovské listy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, oddavkový list,
povolení k sňatku
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, prohlášení
zletilosti, dispensy, domovské listy,
smlouva o katolické výchově dítěte,
potvrzení o pobytu k ohláškám
94

Časový
rozsah

Karton

1924

12

1925

12

1926

13

1927

13

1928

13

1929

13

1930

13

1931

13

1932

13

1933

13

1934

13

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

382

VII b

383

VII b

384

VII b

385

VII b

386

VII b

387

VII b

388

VII b

389

VII b

390

VII b

Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, potvrzení o
pobytu k ohláškám, povolení k
sňatku, delegační list a výpis z
matriky
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, oddavkový list,
výpis z matriky, povolení k sňatku,
domovský list, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, prohlášení
zletilosti
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, žádost o
ohlášky, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, žádost o ohlášky, povolení k
sňatku, dispensy, domovský list,
vojenský list, prohlášení zletilosti
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, žádost o
ohlášky, dispensy, domovský list,
výpis z matriky, povolení k sňatku
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, oddavkový list,
žádost o ohlášky, osvědčení o
protektorátní příslušnosti, dispensy,
prohlášení zletilosti, domovský list,
prohlášení o arijské příslušnosti
snoubenců, korespondence s
duchovními úřady, smlouva o
katolické výchově dítěte, prohlášení
snoubenců, výpis z matriky
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, žádost o
ohlášky, osvědčení o protektorátní
příslušnosti, prohlášení o arijském
původu snoubenců, domovský list
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, žádost o ohlášky, dispensy,
osvědčení o protektorátní
příslušnosti, osvědčení o pobytu,
prohlášení o arijském původu,
domovský list, prohlášení o
plnoletosti, oddací list
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Časový
rozsah

Karton

1935

13

1936

13

1937

13

1938

13

1940

13

1941

14

1942

14

1943

14

1944

14

Inv.
číslo

Sign.

Obsah

391

VII b

392

VII b

393

VII b

394

VII b

395

VII b

396

VII b

Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, žádost o ohlášky,
dispensy, osvědčení o protektorátní
příslušnosti, osvědčení o pobytu,
domovský list, doklad o státní
příslušnosti aj.
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní a úmrtní listy,
ohláškové listy, žádost o ohlášky,
dispensy, osvědčení o státní
příslušnosti, povolení k sňatku,
smlouva o katolické výchově dítěte,
prohlášení snoubenců, domovský
list, osvědčení o trestní
bezúhonnosti
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, žádost o
ohlášky, osvědčení o státní
příslušnosti, povolení k sňatku,
domovský list, osvědčení o národní
spolehlivosti, výpis z matriky,
prohlášení snoubenců, smlouva o
katolické výchově dítěte, vojenský
list, dispensy
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, žádost o ohlášky, osvědčení o
státní příslušnosti, domovský list,
dispensy, osvědčení o národní
spolehlivosti, povolení k sňatku
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, křestní listy, ohláškové
listy, oddavkový list, žádost o
ohlášky, osvědčení o státní
příslušnosti, osvědčení o národní
spolehlivosti, dispensy, osvědčení o
pobytu, oznámení o sňatku,
prohlášení zletilosti, osvědčení o
bezúhonnosti, povolení k sňatku,
delegační list
Přílohy k oddací matrice – snubní
protokoly, potvrzení o uzavření
manželství, dispensy od ohlášek,
oddací listy

397

Stará
sign.

VII c

Rozvod manželů od stolu a lože

VII c

Rozvedení od stolu a lože
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, Zemským
úřadem v Brně, rozsudek Krajského
úřadu v Mladé Boleslavi: manželé
Josef a Alosie Foretovi, Karel a
Marie Šebelovi, Ladislav a Božena
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Časový
rozsah

Karton

1945

14

1946

14

1947

14

1948

14

1949–1950

14

1952–1955

14

1921–1939

14

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

Časový
rozsah

Karton

1818–1825

15

1826

15

1827

15

1830

15

1831

15

1833

15

1834

15

1835

15

1836

15

1837

15

1838

15

1839

15

Hásovi, František a Marie
Klapkovi)

VIII. Doklady a přílohy ke
křestní a úmrtní matrice
VIII a Přílohy ke křestní matrice
398

I.II.1.A

VIII a

399

I.II.1.B

VIII a

400

I.II.1.C

VIII a

401

I.II.1.E

VIII a

402

I.II.1.F

VIII a

403

I.II.1.H

VIII a

404

I.II.1.I

VIII a

405

I.II.1.K

VIII a

406

I.II.1.L

VIII a

407

I.II.1.M

VIII a

408

I.II.1

VIII a

409

I.II.1

VIII a

Chronologicky řazené přílohy
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici, Opatovicích,
Olomouci a Děkanským úřadem v
Čechách pod Kosířem ohledně
zasílání křestních listů, prohlášení
otcovství)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Čechách pod Kosířem a v
Konici)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici a Žďáru nad
Sázavou)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici a Hospodářským
úřadem ve Ptení)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici a v Napajedlech)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici, Kojetíně a
Hospodářským úřadem v Jesenci)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Čechách pod Kosířem a v
Konici)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici, Plumlově a
Hospodářským úřadem v Jesenci)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici, Napajedlech,
Bučovicích, Bouzově a v Šebetově)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici a Laškově)
Přílohy k matrice narozených
(korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici a Kojetíně)
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Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

410

VIII a

411

VIII a

412

VIII a

413

VIII a

414

VIII a

Časový
rozsah

Obsah
Věcně řazené přílohy
Spisy k matriční opravě: oprava
příjmení Anny Lučné na
Křupkovou (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří), oprava
jména Jan na Johanu Dosedělovou
(protokol a opis korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci), oprava u zápisu jména
matky - "Františka dcera Karoliny
Krystofovy" (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci a s Moravským
místodržitelstvím v Brně), oprava
příjmení Saitler - recte "Seitler"
(opis korespondence s
Místodržitelstvím v Brně), oprava
příjmení Langer - recte "Ringl" (dvě
korespondence s Místodržitelstvím
v Brně, jeden opis dopisu s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, rodné listy, oddavkový
list, výtah z knihy narozených),
změna příjmení Volek na "Jánský"
(opis korespondence
Místodržitelství v Brně s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci), změna příjmení Kunda
na "Havlíček" (opis korespondence
se Zemskou správou politickou v
Brně), oprava příjmení Brijar na
"Brajer" (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci), nejmenovaná matriční
oprava (dvě korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci)
Legitimace nemanželských dětí
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, protokoly)
"Ne temere" - oznámení o uzavření
sňatku pro poznamenání do křestní
matriky ohledně Františky Bílé
Povolení ke křtu Marie Kornicerové
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci)
Žádost o zaslání rodného listu za
účelem křestu dítěte Josefa a
Boženy Krausových
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci a Okresní
politickou správou ve Vyškově)
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1851–1940

15
15

1902–1940

15

1918

15

1923

15

1926

15
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číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

Časový
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Karton

1870

15

1871

15

1873

15

1880

15

1881

15

1882

15

1883

15

1884

15

1885

15

1886

16

1887

16

1888

16

1889

16

1890

16

1891

16

1892

16

1893

16

1894

16

1895

16

1896

16

1897

16

1898

16

1899

16

1900

16

1901

16

VIII b Přílohy k úmrtní matrice
415

VIII b

416

VIII b

417

VIII b

418

VIII b

419

VIII b

420

VIII b

421

VIII b

422

VIII b

423

VIII b

424

VIII b

425

VIII b

426

VIII b

427

VIII b

428

VIII b

429

VIII b

430

VIII b

431

VIII b

432

VIII b

433

VIII b

434

VIII b

435

VIII b

436

VIII b

437

VIII b

438

VIII b

439

VIII b

Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, potvrzení ohledně
úmrtí Josefa Porteše)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, úmrtní zprávy,
povolení ku pohřbení Rudolfa
Zavadila)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
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440

VIII b

441

VIII b

442

VIII b

443

VIII b

444

VIII b

445

VIII b

446

VIII b

447

VIII b

448

VIII b

449

VIII b

450

VIII b

451

VIII b

452

VIII b

453

VIII b

454

VIII b

455

VIII b

456

VIII b

457

VIII b

458

VIII b

Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas
H.Dvořákové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, výpis z úmrtní
matriky – Edmund Schreiner)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas
J.Nováka)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, povolení k pohřbení
Amalie Svozilové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, potvrzení o přijetí
svátosti Josefa Jiráska)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, povolení k pohřbení
Kláry Křupkové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, potvrzení o duševní
chorobě Aloisie Portešové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Klementa
Konečného, povolení ku pohřbení
Klementa Konečného a Anny
Hájkové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Aloise
Tylšara, Aloise Porteše, Antonína
Peče)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Františka
Tylšara a Marie Křížkové, povolení
k pohřbení Marie Křížkové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas a úmrtní
list Vladimíra Kuby)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Karly
Sedláčkové, Marie Smékalové)
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1902

16

1903

16

1904

16

1905

16

1906

16

1907

17

1908

17

1909

17

1910

17

1911

17

1912

17

1913

17

1914

17

1915

17

1916

17

1917

17

1918

17

1919

17

1920

17

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

459

VIII b

460

VIII b

461

VIII b

462

VIII b

463

VIII b

464

VIII b

465

VIII b

466

VIII b

467

VIII b

468

VIII b

469

VIII b

470

VIII b

471

VIII b

472

VIII b

473

VIII b

474

VIII b

475

VIII b

Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, potvrzení o duševní
chorobě Zikmunda Konečného,
umrlčí pas Rudolfa Kováře)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Aloise
Vychodila)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Jana
Kováře, povolení k pohřbení
Tomáše Ševčíka)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas a úmrtní
list Rudolfa Müllera, umrlčí pas
Eduarda Šmehlíka, úmrtní list
Josefa Tylšara)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, povolení k pohřbení
Josefa Hrazdila)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Jana
Kováře)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas a
povolení k pohřbení Emilie
Kovářové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Jindřicha
Kalvody, umrlčí pas a povolení k
pohřbení Marie Vyroubalové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas
Konstantina Skládala)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, výpis z křestní
matriky ohledně zemřelé –
Vincencie Greplová, umrlčí pas
Františka Dvořáka)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, povolení k převozu
zemřelého Josefa Grulicha)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Františky
Baňařové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, potvrzení o pohřbení
Hedviky Coubalové, umrlčí pas
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1921

17

1922

17

1923

17

1924

17

1925

17

1926

17

1927

17

1928

17

1929

17

1930

17

1931

17

1932

17

1933

18

1934

18

1935

18

1936

18

1937

18

Inv.
číslo

Stará
sign.
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476

VIII b

477

VIII b

478

VIII b

479

VIII b

480

VIII b

481

VIII b

482

VIII b

483

VIII b

484

VIII b

485

VIII b

486

VIII b

487

VIII b

488

VIII b

Obsah
Marie Rýpové a Boženy Bílé,
povolení k otevření hrobky za
účelem pohřbení velkostatkáře
Edmunda Bochnera)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, povolení k pohřbení
Eduarda Bochnera mladšího)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Ruperta
Pelce, Viléma Vyroubala, doklady k
úmrtí Ezechiely Pelcové – umrlčí
pas, úmrtní zpráva, úmrtní list)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, výpis z křestní
matriky ohledně zemřelého Josefa
Spáčila)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas a rodný
list Svatavy Svěrákové Havlíčkové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, rodné listy zemřelé
Jindřišky Kocourkové a Jaroslava
Váhaly, umrlčí pas Marie
Vybíralové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Aloisie
Pečové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Jaroslava
Smékala, Rudolfa Konečného,
Emilie Kovářové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Aloisie
Hrazdilové)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, výpis z matriky
narozených zemřelého Antonína
Skaličky)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Marie
Kovářové, Amálie Ošťádalové a
Miroslava Dostála, povolení k
otevření hrobky za účelem pohřbení
Jana Poláka)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Jana
Burgeta)
Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas Anny
Konečné, Cecílie Tylšarové,
Anežky Richtrové, Františky
Langrové, Aloisie Zavadilové)
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1938

18

1939

18

1940

18

1941

18

1942

18

1943

18

1944

18

1945

18

1946

18

1947

18

1948

18

1950

18

1951

18

Inv.
číslo
489

Stará
sign.

Sign.

Obsah

VIII b

Přílohy k matrice zemřelých
(ohledací listy, umrlčí pas
Břetislava Křížka, Marie Benešové,
Marie Vybíralové, Josefa Hrabala,
povolení k převozu mrtvoly Růženy
Petrové, rodný list Marie
Vybíralové)

IX a

490

IX a

491

IX a

492

IX a

493

IX a

494

IX a

495

IX a

Časový
rozsah

Karton

1952–1953

18

1835–1842

18

1934–1937

18

1903–1910

18

1911–1925

18

1926–1929

18

1930–1944

18

1833–1857

19

1843–1882

19

1853

19

1880–1892

19

IX. Farní ústav chudinský
Přílohy ke knihám účtů
chudinského ústavu
Roční výkazy a účty
Roční výkazy a výtahy chudinských
účtů a kapitálů
Roční účty chudinského ústavu
Vyřízení chudinských účtů
Vyřízení účtů jmění farního
chudinského ústavu a chudinských
nadací s přílohami: farář Josef
Kroupa
Vyřízení účtů jmění farního
chudinského ústavu a chudinských
nadací s přílohami: farář Adolf
Kupka
Vyřízení účtů jmění farního
chudinského ústavu a chudinských
nadací s přílohami: farář Metoděj
Strupek
Vyřízení účtů jmění farního
chudinského ústavu a chudinských
nadací s přílohami: farář Šebestián
Pavlíček

IX c

Spisy chudinského ústavu

496

IX c

497

IX c

498

IX c

499

IX c

Doporučení, dotazy a upřesnění
účetních výkazů chudinského
ústavu (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, Krajským úřadem v
Olomouci a Okresním
hejtmanstvím v Litovli)
Dlužní úpisy týkající se
chudinského jmění (Jan a Kateřina
Mlčochovi, František a Anna
Smékalovi, Josef Doseděl)
Výtahy z posledních vůlí s odkazem
ve prospěch chudinského ústavu
(farář Mikuláš Vašek)
Úřední rozhodnutí výmazu
pohledávek vůči chudinskému
ústavu v Přemyslovicích
(korespondence s Okresním soudem
v Konici: František a Františka
Kučerovi, Ferdinand a Anežka
Petrovi, Alois a Karolína
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500

IX c

501

IX c

Xa
502

Xa

503

Xa

504

Xa

505

Xa

Obsah
Kovaříkovi, František Bílý, Cyril a
Emerencie Vybíralovi, František
Vybíral)
Příjmy z pokut a tanečních zábav ve
prospěch chudinského ústavu
(korespondence s Okresním soudem
v Konici, Okresní politickou
správou v Litovli, Krajským
soudem v Olomouci)
Zpráva o ústavu chudých za rok
1901 (hlášení faráře Josefa Kroupy
o stavu chudinského úřadu farnosti
v Přemyslovicích Děkanskému
úřadu v Čechách pod Kosířem)

Časový
rozsah

Karton

1885–1908

19

1902

19

1841–1853

19

1854–1863

19

1873–1902

19

1911–1918

19

X. Nařízení
Nařízení a korespondence s
duchovními úřady
Farář Mikuláš Vašek –
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci (farní
majetek, matriční, finanční a
školské záležitosti)
Farář František Vodička –
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci a
Děkanským úřadem v Čechách pod
Kosířem (finanční záležitosti,
školské záležitosti, matriční
záležitosti)
Farář Josef Kroupa - korespondence
s Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci (kaplanská nadace,
rozhodnutí konzistoře o umístění
židovského chlapce, finanční
záležitosti včetně průvodních
dopisů ke schvalování účtů
nadačních přehledů a jejich redukcí,
schvalování nadací a jejich zanesení
do katastru, pojištění proti ohni,
projednávání kongruy, nemanželské
dítě Antonie Šmídové roz.
Barákové, žádost o informace o
kandidátu řádu kapucínů Antonín
Smékal, Ludvík Dostál, Ambrosius
Smékal, žádost o vysvědčení
bohoslovce Richarda Růžičky,
žádosti o biblické obrázky,
jmenování otců chudých, zakoupení
hrobu Františka Vrány jeho dcerou
Ludmilou Pelclovou, pozemkové
záležitosti)
Farář Adolf Kupka –
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci (záležitost
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Stará
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506

Xa

507

Xa

Xb
X b 1.
508

II.III.2.C.
a,
II.III.2.B.
a

X b 1.

509

II.III.1.C

X b 1.

510

II.III.1.B

X b 1.

Obsah
oltářního privilegia, účast žactva na
bohoslužbě ve výroční den nástupu
Františka Josefa I.na trůn, zpovědní
jurisdikce pro P. Norberta Smékala,
zvonový fond, chudinské a finanční
záležitosti)
Farář Metoděj Strupek –
korespondence s Farním úřadem ve
Vilémově (oddavkové záležitosti)
Farář Šebestián Pavlíček –
korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci (oznámení o
svěcení bohoslovců)

Korespondence s patronátním
úřadem, olomouckým a
uničovským krajským úřadem,
moravským zemským guberniem
(stavební záležitosti budov
beneficia a farní pozemky)
Korespondence s Krajským úřadem
v Olomouci (guberniální nařízení a
daně duchovenstva)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (beneficium –
práva, příjmy a daně)

Chronologicky řazená
korespondence
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (hřbitovní
záležitosti, vojenské záležitosti,
pachtovní věci, odkaz zemřelého
faráře Karla Nováka, očkování dětí,
revize kostelního jmění,
projednávání pozůstalosti Anny
Švankové)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (výkaz příjmů z
tanečních zábav, odkaz zemřelé)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem a Policejní komisí v Konici
(příjem z tanečních zábav, dary pro
kostel a chudé, pozůstalost faráře
Josefa Lindnera, nadační
záležitosti)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (žádost o
vystavení potvrzení křestního listu,
oznámení o příjmu z tanečních
zábav, počty chudých ve farnosti,
chudinské záležitosti)

I.III.3.C.
a

X b 2.

512

I.III.3.C.
b

X b 2.

513

I.III.3.C.
c

X b 2.

514

I.III.3.C.
d

X b 2.

Karton

1926

19

1958

19

1785–1802

19

1803–1820

19

1832–1836

19

1802–1826

19

1827

19

1828

19

1829

19

Nařízení a korespondence
politického úřadu
Stará věcně řazená
korespondence

X b 2.
511

Časový
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515

I.III.3.C.
e

X b 2.

516

I.III.3.C.f

X b 2.

517

I.III.3.C.
g

X b 2.

518

I.III.3.C.
h

X b 2.

519

I.III.3.C.i

X b 2.

520

I.III.3.C.
k

X b 2.

521

I.III.3.C.l

X b 2.

522

I.III.3.C.
m

X b 2.

Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (výkazy příjmu z
tanečních zábav, informace o
porodních bábách ve Stražisku a v
Malenech, rozdělení daru pro
chudé, rozdělení peněz pro chudépokuty, deponování částky
Viktorina Langrovou v kostelní
pokladně přemyslovického kostela)
Korespondence s Patronátním a
Vrchnostenským úřadem v Konici,
Krajským úřadem v Olomouci
(oznámení o udělení trestu Franzi
Hierthovi z Čunína, nařízení
ohledně cholery, výkaz příjmů z
tanečních zábav)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (příjem z
tanečních zábav)
Korespondence s Vrchnostenským
a Patronátním úřadem v Konici
(ohledně příjmů z tanečních zábav,
korespondence a přehled
dobrodinců pro zvelebení kostela,
nadační záležitosti)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici a v Laškově
(žádost o zaslání výtahů z matrik,
výkaz příjmů z tanečních zábav,
žádost o informace ohledně Matese
Dostála, záležitosti chudinského
ústavu, nadační záležitosti)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem, Zaopatřovacím ústavem v
Olomouci (nadační záležitosti a
vysvědčení chudoby Mariany
Zahradníčkové, záležitosti týkající
se kostelní pokladny, dary pro
kostelní pokladnu, dar pro chudé při
výročí narozenin Ferdinanda V.,
výkazy nalezenců, oznámení a
seznam o částce z tanečních zábav,
korespondence týkající se nalezenců
a péče o ně, výpisy z matrik a
statistiky, výtah z matrik týkající se
epidemií, chudinské příspěvky)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem, s Apelační komisí a
Hospodářským úřadem v Litovli
(školní záležitosti, dar pro chudé,
výtah z matrik, výkaz příjmů z
tanečních zábav, vysvědčení
chudoby pro Vincence Nepustila)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (výkazy příjmů z
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1830
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523

X b 2.

524

X b 2.

525

X b 2.

526

X b 2.

527

X b 2.

528

X b 2.

529

X b 2.

Obsah
tanečních zábav, školní záležitosti,
oznámení o prodeji domu č.50 v
Konici na němž byly pohledávky
farního úřadu, nadační záležitosti,
výše štolových poplatků, žádost o
podporu vdovy Kateřiny Vrtalové)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (matriční
záležitosti – žádosti o křestní listy,
stavební záležitosti, dary pro chudé,
nadační záležitosti)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem (oznámení o příjmu z
tanečních zábav, dary pro chudé,
nadační záležitosti, žádosti o výpisy
z matrik)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem (fundace kaplana pro
Stražisko, školní záležitosti,
finanční dar, závěť kooperátora
Ferdinanda Heibigera, nadační
záležitosti, matriční záležitosti)
Korespondence s Okresní správou v
Olomouci, Vrchnostenským úřadem
v Konici a v Bouzově (dary pro
chudé, podpora vdov a sirotků,
nezaplacení kolku, výpisy z matrik,
odkaz peněz na dobré účely,
očkování, prodej domu č.151 v
Přemyslovicích na něm váznoucí
povinnosti vůči církvi a jejich
vypořádání, nadační záležitosti,
peněžní dary od vrchnosti)
Korespondence s vrchnostenským
úřadem v Konici (ohledně úmrtního
listu Dominika Komárka, žádosti o
vydání potvrzení o chudobě, výpisy
z matrik, nadační záležitosti,
finanční záležitosti)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici, Finančním
komisariátem v Prostějově (nadační
záležitosti, oznámení o příjmu z
tanečních zábav, výpisy z matriky,
dar na chudé, vysvědčení o
chudobě, sirotčí záležitosti – Anna
Faustová, povolení taneční zábavy,
předvolání pro faráře Mikuláše
Vaška)
Korespondence s vrchnostenským
úřadem v Konici (prodej domu,
nadační záležitosti, cirkulář
Moravského zemského gubernia
týkající se katastru, výpisy z matrik,
zpráva o úmrtí, dary pro chudé,
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530

X b 2.

531

X b 2.

532

X b 2.

533

X b 2.

534

X b 2.

535

X b 2.

536

X b 2.

Obsah
peníze z trestu loupeže, protokol ve
sporu o dovážení faráře do
stražiského kostela)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici a Krajským
úřadem v Olomouci (žádosti o
zaslání dat některých obyvatel,
výpis z matrik, místo ve špitální
nadaci aj.)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (výpisy z matriky,
místo ve špitální nadaci, zřízení
nadací, rozhodnutí o intabulaci
dluhu, školní záležitosti ve
Stražisku, dary pro vdovy a sirotky,
opis instrukce ohledně zbožných
nadací a jejich odkazování)
Korespondence s vrchnostenským
úřadem v Konici (nadační
záležitosti, výtahy z matrik, přípis
týkající se zavedení březnové
ústavy, aby sloužil děkovnou mši)
Korespondence s Vrchnostenským
úřadem v Konici (oznámení o
příjmu z tanečních zábav, nadační
záležitosti, finanční záležitosti –
kongrua, záležitosti ohledně
církevních svátků, školní záležitosti
ve Stražisku, dotazy ohledně
statistiky školství a nadací, dočasné
uvolnění učitele Jana Hoffmanna)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli, Berním
úřadem v Konici, Magistrátem v
Prostějově a Ministerskou radou ve
Vídni (vyšetření smrti M.Tylšarové,
ochrana kostela před požárem,
daňové záležitosti, nadační
záležitosti, výkaz nadace pro vdovy
a sirotky, peníze z pokut, oznámení
o příjmu z tanečních zábav, žádost
o křestní list Kristýny Opluštilové,
žádost ohledně informací k
etnografické mapě v rámci
statistiky)
Korespondence se Správou statku a
Okresním soudem v Konici a v
Litovli, Moravskou pozemkovou
vyvazovací komisí (výkaz podělení
chudých dětí, žádost o výpis z
matriky, výmaz kvitance, pokuty ve
prospěch chudinského fondu)
Korespondence se Státním
zastupitelstvím a Okresním
hejtmanstvím v Litovli (pokuty ve
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537

X b 2.

538

X b 2.

539

X b 2.

540

X b 2.

Obsah
prospěch chudinského institutu,
nadační záležitosti)
Korespondence s Okresním soudem
v Konici, Berním úřadem v Konici,
Okresním hejtmanstvím v Litovli a
Správou statku (projednávání
testamentu faráře Mikuláše Vaška,
cechovní záležitosti, žádost o
zaplacení poplatkového
ekvivalentu, matriční záležitosti,
žádost o výkaz chudobných žáků,
vdov a sirotků, seznam vdov v
Přemyslovicích, výkaz chudobných
žáků)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím a Státním
zastupitelstvím v Litovli, Správou
statku v Konici (zpráva o státním
dluhu, nadační záležitosti, výnosy
státní renty, oznámení o příjmu z
tanečních zábav, výpisy z matrik
pro vojenské účely, pokuty za
pořádání tanečních zábav bez
povolení, žádosti o křestní listy,
podpora chudých vdov a sirotků z
vrchnostenské nadace, tištěná
nařízení o daních, výkaz
chudobných žáků, farářovo
svědectví o Franzi Vránovi)
Korespondence s Okresním soudem
v Olomouci, Okresním smíšeným
úřadem v Konici, Berním úřadem v
Konici, Okresním hejtmanstvím v
Litovli (ohledně úmrtního listu
faráře Mikuláše Vaška, nadační
záležitosti, žádost ohledně
ohledacího protokolu, žádost o
zaslání výpisů z matrik, výkazy
příjmů z tanečních zábav, udělení
peněžité pokuty ve prospěch
chudinské nadace, finanční
záležitosti, seznam chudobných
žáků a vdov po zemřelých vojácích)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici a
Finančním úřadem v Brně (ohledně
mešní nadace s výpisem z poslední
vůle Josefa Kučery, žádost o zaslání
křestního listu a jiných výpisů z
matrik, výkazy příjmů z tanečních
zábav, finanční záležitosti, nadační
záležitosti, udělení peněžitých
pokut ve prospěch chudinské
nadace, výkazy chudobných žáků,
nadace patrona Karla Přízy pro
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541

X b 2.

542

X b 2.

543

X b 2.

Obsah
vdovy zemřelých vojáků s
výkazem)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici, Berním
úřadem v Konici, Krajským úřadem
v Olomouci, s Okresní politickou
správou v Bojničkách (výkaz
zemřelých ve Stražisku, žádost o
výpisy z matrik, příjmy z tanečních
zábav, výkaz chudobných žáků a
vdov po zemřelých vojácích,
udělení peněžitých pokut ve
prospěch chudinské nadace,
finanční záležitosti, rozhodnutí o
intabulaci dluhu, kvitance, tištěná
nařízení ku vedení farního archivu,
ohláškový list)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici, s
Okresním hejtmanstvím v Litovli, s
Krajským úřadem v Olomouci, s
Okresní politickou správou v
Bojničkách (finanční záležitosti,
žádosti o výtah z matrik, výkazy
příjmů z tanečních zábav, tištěné
instrukce pro osoby bez lékařské
praxe ku křísení a první pomoci,
nadační záležitosti, informace
ohledně kanonické a školní vizitace,
ohledně úmrtního listu Eduarda
Přízy, osvědčení týkající se
Františka Petera, tištěné nařízení
ohledně legitimace nemanželských
dětí, výkaz chudobných žáků s vdov
po zemřelých vojácích, školské
záležitosti)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici, s
Okresním hejtmanstvím v Litovli, s
Krajským úřadem v Olomouci,
Berním úřadem v Konici, s Okresní
politickou správou v Bojničkách,
Finančním úřadem v Brně a Paulem
Primavesim (tištěné nařízení
moravského místodržitelství o
svěcení neděl a svátků, oznámení s
výkazem o příjmu z tanečních
zábav, nadační záležitosti, finanční
záležitosti, osvědčení týkající se
Františka Petera, žádosti o výtahy z
matrik, tištěné oznámení o uvolnění
místa ve svatohorském chudinském
ústavu, obsílka z berního úřadu,
manifest Františka Josefa I. "Mým
národům", výkaz chudobných žáků
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544

X b 2.

545

X b 2.

546

X b 2.

547

X b 2.

Obsah
a vdov po zemřelých vojácích,
daňové záležitosti, mešní nadace
Františky Dostálové)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici, Berním
úřadem v Konici, Krajským soudem
v Olomouci (seznam obyvatel jenž
neodevzdali zpovědní cedulky,
školní vysvědčení, soupis duší,
finanční záležitosti, kvitance,
výtahy z matrik, oznámení s
výkazem o příjmu z tanečních
zábav, povolení tanečních zábav,
osvědčení pro Františka Petera z
Bojniček, majestát Františka Josefa
I., tištěné instrukce k rukám farního
archivu, žádost o mimořádný
válečný příplatek, školské
záležitosti)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici, s
manželkou patrona Amálií
Přízovou, s Okresní politickou
správou v Bojničkách, s Krajským
úřadem v Olomouci (žádost o
výtahy z matrik, ustanovení doktora
Františka Nepustila z Brodku pro
očkování ve farním obvodu, žádost
o zaslání rodného listu Jana Suse
šetřeného pro důvodné spáchání
vraždy, osvědčení týkající se
Františka Petera, finanční
záležitosti, nadační záležitosti,
oznámení s výkazem o příjmu z
tanečních zábav)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici,
Okresním soudem v Konici,
Okresním hejtmanstvím v Litovli
(oznámení s výkazy o příjmu z
tanečních zábav, udělení peněžitých
pokut ve prospěch chudinské
nadace, ustanovení Medarda
Ehenreicha z Laškova pro očkování
ve farním obvodu, finanční
záležitosti, finanční pomoc obcím
postiženými povodněmi, výkaz
chudobných žáků a vdov
pozůstalých po vojácích, vyjádření
ohledně stížnosti rektora Jana
Hoffmanna)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici,
Krajským soudem v Olomouci
(výpis ze závěti Emerencie Přízové,
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548

X b 2.

549

X b 2.

550

X b 2.

551

X b 2.

Obsah

ustanovení Medarda Ehenreicha z
Laškova pro očkování ve farním
obvodu, oznámení s výkazy o
příjmu z tanečních zábav, povolení
tanečních zábav, žádosti o zaslání o
výpisů z matrik, pokuty ve prospěch
chudinského fondu)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici,
Moravským místodržitelstvím v
Brně, Vyšetřovacím soudem v
Litovli, Okresním smíšeným
úřadem v Plumlově (žádost o
zaslání výpisu z matrik a úmrtního
listu, pokuty ve prospěch
chudinského fondu, korespondence
ohledně Františka Volka
podezřelého ze žhářství, žádost o
podporu týkající se Terezy
Křupkové a Franze Doseděla)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici,
Finančním úřadem v Brně,
Okresním soudem v Plumlově
(matriční záležitosti, pokuty ve
prospěch chudinského fondu,
žádosti o přehledy ohledně
narozených chlapců a přehledy
pohybu obyvatelstva ve farním
obvodu, žádost o intabulaci do
pozemkové knihy, záležitosti
chudinského institutu)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici,
Okresním smíšeným úřadem v
Plumlově, Obecní radou v
Prostějově, Moravským
místodržitelstvím (matriční
záležitosti-žádosti o úmrtní listy,
žádost o přehledy ohledně
narozených chlapců ve farním
obvodu, finanční záležitosti,
školské záležitosti, tištěný dodatek
ohledně cholery a farářovy
poznámky o choleře)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici, s
Okresním smíšeným úřadem v
Plumlově, Okresním soudem v
Konici, Moravským
místodržitelstvím v Brně
(korespondence ohledně křestních a
úmrtních listů, žádosti o výtah z
matriky, pokuty ve prospěch
chudinského fondu, žádost o
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X b 2.
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X b 2.

554

X b 2.

555

X b 2.

556

X b 2.

Obsah
přehledy ohledně narozených
chlapců ve farním obvodu, stížnost
Jana Lužného na muzikanty,
záležitosti chudinského institutu)
Korespondence s Okresním
smíšeným úřadem v Konici, s
Okresním hejtmanstvím v Litovli,
Krajským soudem v Olomouci,
Magistrátem v Prostějově (slavení
mše svaté na počest narození
princezny Marie Valerie, pokuty ve
prospěch chudinského fondu,
předvolání pro faráře Matěje
Nepustila ohledně incidentu
Tomáše Petera, tištěná instrukce o
vedení matrik, žádost o povolení k
sňatku aj.)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli, Správou
statku v Konici, Okresním soudem
v Konici, Okresním hejtmanstvím v
Olomouci (korespondence ohledně
křestních a úmrtních listů, výpisy z
matrik, záležitosti týkající se sčítání
lidu, nadace Karla Přízy na
chudobné žáky, vdovy pozůstalé po
vojácích a mše, přípis Okresního
soudu v Konici, školské záležitosti,
finanční záležitosti, očkování proti
neštovicím, žádost o přehledy
ohledně narozených chlapců ve
farním obvodu, tištěné oznámení
ohledně uvolněného místa v
chudinském ústavu, příjmy z
tanečních zábav)
Korespondence s Okresním soudem
v Konici a Okresním hejtmanstvím
v Litovli (žádosti o křestní listy,
úmrtní listy, výtahy z matrik,
finanční prémie pro opatrovníky
nalezenců, záležitosti mrtvě
narozených dětí, očkování proti
neštovicím, záležitosti týkající se
sčítání lidu)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (záležitosti
nalezenců)
Korespondence s Okresním soudem
v Konici, Okresním hejtmanstvím v
Litovli (protokol o dědickém řízení
po zemřelé Marianě Křížkové,
žádosti o výtah z matrik, pokuty ve
prospěch chudinského fondu,
záležitosti týkající se chudých,
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X b 2.

559

X b 2.

560

X b 2.

561

X b 2.

562

X b 2.

563

X b 2.

564

X b 2.

Obsah
protokol o pozůstalosti faráře
Matěje Nepustila)
Korespondence s Okresním soudem
v Konici, Okresním hejtmanstvím v
Litovli, Moravským
místodržitelstvím v Brně
(informace ku vedení matrik
obecně, protokol ohledně
pozůstalosti Františky Lužné,
projednávání odkazu Matěje
Nepustila na opravu fary, nařízení
ohledně matričních spisů týkající se
aktivních záloh)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli, Okresní
školskou radou v Litovli a
Moravským místodržitelstvím v
Brně (budování telegrafického
spojení Prostějov-Konice-Jevíčko,
výzva k podání informací ohledně
statistiky, provolání ke vstupu do
místních školních rad)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli, Zemským
nalezincem v Olomouci
(korespondence týkající se Viléma
Čepu ze Studené Loučky a jeho
zemřelých rodičů, zpráva o svěření
Franze Schwarze Josefě Křupkové z
Přemyslovic, oznámení o sňatku
Tomáše Ševčíka aj.)
Korespondence s Okresním soudem
v Konici, Okresním hejtmanstvím v
Litovli (nařízení ohledně matričních
spisů týkající se aktivních záloh,
žádosti o nahlédnutí do matriky
zemřelých v případě Jakuba Lišky a
Jana Macha aj.)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (ohledně
vydávání křestních listů)
Korespondence s Okresní školní
radou v Litovli a Okresním
hejtmanstvím v Litovli (volno pro
katolické žáky kvůli sv. přijímání,
založení společnosti Registrierte
produktiv genosenschaft fur
Kunstflechterei)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (informace
ohledně kongruy)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (jmenování
ohledače mrtvol, provolání
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Časový
rozsah

Karton

1873

21

1875

21

1877

21

1878

21

1879

21

1880

21

1881

21

1882

21

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

565

X b 2.

566

X b 2.

567

X b 2.

568

X b 2.

569

X b 2.

570

X b 2.

571

X b 2.

572

X b 2.

573

X b 2.

574

X b 2.

575

X b 2.

Obsah

zemského pomocného spolku pro
Moravu s průvodním dopisem)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (nabídka
historické topografie)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (vyjádření k
žalobě farnosti proti obecnímu
představenstvu ve věci sbírání
koledy)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (nařízení ve
věci ohledání mrtvých, výzva
pomoci spolkům a Červenému
kříži, informace ohledně výpisů z
matrik za IV. kvartál)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (předpisy
ohledně nahlížení do matrik)
Korespondence bez udaného
adresáta (vyjádření ohledně
pozemků ve Velkém Újezdě,
zakoupení bývalého hrobu
Františka Vrány ku pohřbení jeho
dcery Ludmily Pelcové)
Korespondence s Moravským
místodržitelstvím v Brně, Okresní
školní radou v Litovli a Okresním
soudem v Konici (finanční
záležitosti, výuka náboženství,
žádost o čtvrtletní výkazy z matrik)
Korespondence s Berním úřadem v
Konici (žádost o fase a přiznání
majetku)
Korespondence s Úvěrním
družstvem "směnárna" v Olomouci,
Berním úřadem v Konici, Okresní
školní radou v Litovli (účet k
vyplacení, vyměření poplatkového
ekvivalentu za mešní nadace,
nařízení ohledně výuky
náboženství)
Korespondence s Berním úřadem v
Konici (certifikáty s poplatkovým
ekvivalentem, výzva k uhrazení
nedoplatku)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (termín
předložení matričních výtahů,
korespondence ohledně fase,
nařízení ve věci ohledacích lístků)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (tištěná
vyhláška z porodních škol v Brně a
Olomouci, matriční předpisy,
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Časový
rozsah

Karton

1883

21

1885

21

1886

21

1888

21

1890

21

1891

21

1892

21

1893

21

1894

21

1895

21

1896

21

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

576

X b 2.

577

X b 2.

578

X b 2.

579

X b 2.

580

X b 2.

Xc
581

582

Xc

I.II.20,
I.III.3,
I.III.2

Xc

583

Xc

584

Xc

585

Xc

Obsah
záležitost ohledacích lístků a
výkazů příčin smrti u nalezenců)
Korespondence s Okresní školní
radou v Litovli (právo na penzi
učitelů jejich vdovám a sirotkům)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli, Krajským
trestním soudem v Jihlavě a
Okresním soudem v Konici (žádosti
o křestní list, potvrzení zaplacení
pokuty, žádosti o výkazy matričních
zápisů zemřelých, nemanželsky
narozených a sňatkem
legitimovaných dětí)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (zákaz poutě
do Kalvarije/Halič/ z důvodu
epidemie tyfu)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (matriční
záležitosti)
Korespondence s Okresním
hejtmanstvím v Litovli (obecné
nařízení ohledně svolení k sňatku a
zápisu do matrik)

Časový
rozsah

Karton

1897

21

1898

21

1899

21

1906–1907

21

1915

21

[1.pol.19.stol.]

21

1828–1866

21

[1.pol.20.stol.]

21

[1747]

22

[2.pol.19.stol.]

22

1784–1785

22

Formuláře
Vzory úředních písemností
Torzo formulářové sbírky
neznámého autora pro duchovního
správce farnosti
Formuláře a vzorové písemnosti z
jiných farností sloužící jako
předloha pro úřadování
Tištěné formuláře
Texty narativní povahy a poznámky
z odborné literatury
Opis pamětního zápisu uloženého
do makovice nově vystavené věže
kostela ve Vřesovicích
Výpisy a poznámky z odborné
literatury týkající se liturgiky a
církevního právo (slavení mše a
dispensy)

XI. Varia
586

XI

Spisy týkající se obce Stražisko a
Maleny
Přifaření Stražiska a Malen k
Přemyslovicím (korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, Děkanským úřadem v
Čechách pod Kosířem, Krajským
úřadem v Uničově ohledně vyfaření
Přemyslovic, Malen a Stražiska z
české a konické farnosti, vzniku
116

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

587

XI

588

XI

589

XI

590

XI

591

Obsah
nového Farního úřadu se sídlem v
Přemyslovicích a inkorporaci
Stražiska a Malen k této farnosti)
Expozitura ve Stražisku
(korespondence s Arcibiskupskou
konzistoří v Olomouci, Krajským
úřadem v Olomouci, Děkanským
úřadem v Čechách pod Kosířem a
Vrchnostenským úřadem v Konici
týkající se žádostí o zřízení
expozitury ve Stražisku, zamítnutí
žádostí o zřízení expozitury,
rozhodnutí o ustanovení
přemyslovického kooperátora
jakožto správce pro Stražisko,
rozhodnutí proti ustanovení
druhého kooperátora v
přemyslovické farnosti, instrukce a
nařízení pro nově ustanovenou
exposituru aj.)
Vyfaření Stražiska (tabella laborum
apostolicorum, korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, Děkanským úřadem v
Čechách pod Kosířem ohledně
navracení protokolů v souvislosti s
předáním fary, zkrášlení
svatostánku zakoupeným obrazem
Panny Marie, požadavek na
uspíšení založení samostatné
farnosti ve Stražisku, vysvětlení k
opravným poznámkám při revizi
kostelních účtů pro kostel Stražisko,
formulář nefinancovaným fondů a
institucí s podrobným soupisem
státních dluhopisů a soukromého
kapitálu, soupis ohledně apoštolské
milosti, dobročinné práce a
konfraternity aj.)
Varia – písemnosti
Výkaz ovocné školky a ovocných
stromů v rámci přemyslovické
farnosti
Poslední vůle řezníka Josefa Fojtka
a domkaře Josefa Vyroubala z
Přemyslovic

XII a

XII. Matriky
Matriční výtahy (oddací
matriky)

XII a,
b

Opisy křestní a oddací matrik
Opisy matrik (oddací a křestní
svázané dohromady)
Počty oddaných
117

Časový
rozsah

Karton

1842–1849

22

1852–1863

22

1853

22

1937–1941

22

1835–1842

22

Inv.
číslo
592

Stará
sign.

Sign.

Obsah

XII a

Počty oddaných ve farnosti
Přemyslovice podle měsíců pro
statistické výkazy

XII b

Matriční výtahy (křestní
matriky)

593

XII b

594

XII b

595

XII b

XII c

596

XII c

597

XII c

598

XII c

XII d
599

XII d

600

XII d

601

XII d

Počty narozených
Počty narozených ve farnosti
Přemyslovice podle měsíců pro
statistické výkazy
Rodné a křestní listy a výtahy z
matrik narozených
Rodné a křestní listy (Františka
Zahradníčková, Františka
Pluháčková, Amálie Hejná, Julius
Jeřábek, Mariana Tesařová,
Mariana Vyroubalová, Františka
Krečmerová, Františka Komárková,
Nikodem-Jan Černý, Stefanie
Lužná, Jaroslav Čech, Jan Milar,
nejmenovaná dcera Rudolfa a
Boženy Ringlových, Bohuslav Jan
Oháňka, Terezie Vybíralová,
Filoména Doleželová, Marie
Fišrová, Helena Procházková,
Marie Vychodilová, Pavel Smékal,
Lubomír Konečný, Jaroslav Rajtr,
Irena Lukešová
Výpisy z matriky narozených a
potvrzení o zapsání do matriky

Časový
rozsah

Karton

1836–1842

22

1836–1841

22

1862–1956

22

1950–1954

22

1836–1841

22

1840–1841

22

1896–1900

22

[1932–1934]

22

1942

22

1946

22

Matriční výtahy (úmrtní
matriky)
Počty zemřelých
Počty zemřelých ve farnosti
Přemyslovice podle měsíců pro
statistické výkazy
Podrobné informace o zemřelých
Opis úmrtní matriky se seznamem
pozůstalých dětí
Úmrtní listy z Uher (Viktor
Komínek, Josef Křupka, Petr
Komínek, Jan Müller, Otýlie
Komínková)

Matriky biřmovanců
Seznam biřmovaných
Seznam biřmovaných
Biřmovací lístky
Biřmovací lístky a korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci ohledně udílení sv.
biřmování
Biřmovací lístky
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Inv.
číslo

Sign.

Obsah

XII d

Biřmovací lístky a korespondence s
Arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci ohledně udílení sv.
biřmování

XII h

Protokol o předání matrik

XII h

Protokol o předání matrik MNV v
Přemyslovicích

XII i

Katalog farní knihovny (příp.
farního archivu)

604

XII i

605

XII i

Katalog farní knihovny s pozdějším
dodatkem
Soupis dokumentů uložených ve
farním archivu

602

603

Stará
sign.

119

Časový
rozsah

Karton

1949

22

1952

22

1841–1853

22

1960

22

Inv.
číslo

Stará
sign.

Sign.

Obsah

Časový
rozsah

Karton

1902

22

1971

22

[1937–1971]

22

3. Ostatní materiál
3A. Plány
606

Půdorys neznámého kostela

3B. Fotografie
607

Fotografie ze sv. biřmování ze dne
10.7.1971

3C. Další obrazový materiál
608

Tištěné památky na svaté přijímání

120

Seznam zkratek
aj. – a jiné
bm – běžný metr
č. – číslo
čes. – česky
dr. – doktor
hl. - hlavní
inv. č. – inventární číslo
nefol. – nefoliováno
něm. – německy, německé
ObNV – obvodní národní výbor
ONV – okresní národní výbor
P. – páter
roč. – ročník
s. – strana
sign. – signatura
sv. – svatý / svazek
ÚNV – ústřední národní výbor
zv. - zvaný
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Rejstřík osob
Abendroth Bernard ....................12,27,39,79
Adamovský Cyril .....................................14
Bašná Františka ........................................81
Beinhauer Jan ...........................................12
Beneš František ........................................15
Bílá Františka ...........................................74
Bílek František .........................................15
Bílý František .........................................104
Bílý Josef ..................................................92
Bochner Edmund ........................................ 9
Brejarovi Josef a Františka .......................73
Brijar František .........................................88
Brijar Jaroslav ..........................................88
Brzobohatý Josef ......................................88
Bujgl Josef ................................................88
Červinka Jan .............................................17
Dohnálková Mariana ................................84
Dokoupilová Mariana ..........................74,80
Doseděl Josef..........................................104
Dosedělová Antonie .................................84
Dosedělová Anna .....................................80
Dostál Arnošt...................................... 16, 90
Dostál Jan .................................................92
Dostál Kašpar ..................................... 17, 91
Dostálová Jenovefa............................. 74, 84
Dostálová Františka ..................................80
Dušek Maxmilián .....................................14
Erben Jan ..................................................81
Erbenová Františka ...................................81
Foretovi Josef a Alosie .............................96
Gruss Josef ...............................................12
Habiger Ferdinand ....................................14
Hájek František ........................................15
Hájková Božena .......................................88
Hájková Františka ....................................84
Hájková Marie ..........................................88
Hartmann Lambert ...................................14
Hás Oldřich ..............................................88
Hásovi Ladislav a Božena ........................97
Hejduková Hedvika ..................................88
Hísek Ferdinand .......................................88
Hoffman Jan .............................................92
Hrabal Hubert ...........................................88
Hrabal Zikmund .......................................84
Hrazdilová Kateřina .................................81
Hrdlička Jan...............................12,73,77,89
Hřebíček Dominik ....................................14
Hubka František .......................................14

Jakobon Kazimír ...................................... 14
Juřička František ....... 12, 26-28,39,47,63,85
Kalvodová Tekla ...................................... 81
Kalvodová Terezie ................................... 81
Klapková Terezie ..................................... 81
Klapkovi František a Marie ..................... 97
Klein Rudolf ............................................ 15
Kolář Josef ............................................... 92
Komínek Antonín .................................... 88
Komínková Marie .................................... 88
Komínkovi Antonín a Jenovefa ............... 73
Konečná Ludmila ..................................... 88
Konečný Jan ............................................. 15
Konstancky Mariana ................................ 73
Koudela Josef ........................................... 73
Kovář Josef .................................... 79,82,88
Kovář Metoděj ......................................... 92
Kovaříkovi Alois a Karolína ............. 73,104
Kovářová Emílie ...................................... 73
Kramný Hyacint ....................................... 11
Krečmerová Františka .............................. 82
Kremnitzer Engelbert ............................... 11
Kroupa Josef
....... 12,19,25,47,77,78,82,86,89,103,104
Křupková Anna a Marie........................... 84
Křupková Františka .................................. 88
Křupková Josefa ...................................... 84
Křupková Terezie..................................... 84
Kuba Karel ............................................... 92
Kučera Jan................................................ 16
Kučerovi František a Františka .............. 104
Kučerovi Josef a Marie ............................ 73
Kučera Josef ............................................. 80
Kupka Adolf............................... 13, 88, 104
Kutý František a Barbora ......................... 73
Labonek František.................................... 81
Lindner Josef............................................ 11
Lomzik Janusz ......................................... 13
Lužná Filoména ....................................... 84
Lužná Mariana ......................................... 84
Lužný Antonín ......................................... 80
Lužní František a Františka ...................... 73
Lužní Metoděj a Anežka .......................... 83
Mališka Martin ......................................... 13
Mazánková Františka ............................... 73
Minář Pavel .............................................. 14
Mlčochovi Jan a Kateřina ...................... 104
Molt Vincenc ........................................... 14
122

Seitler František ....................................... 88
Seitlerovi Anton a Mariana...................... 74
Schleserovi Ignác a Veronika .................. 74
Schlöserovi Jan a Augustina .................... 74
Skládal Jan ............................................... 73
Skládalová Mariana ................................. 74
Smékal František ..................................... 92
Smékal Konstantin ............................. 74, 84
Smékal Cyril ............................................ 81
Smékalová Barbora.................................. 80
Smékalová Mariana ................................. 80
Smékalovi František a Anna .................. 104
Smékalovi Jan a Mariana ......................... 73
Solovská Aloisie ...................................... 83
Sommer Václav ....................................... 11
Sprintz Jan ............................................... 14
Stabl Václav............................................. 11
Strouhal Karel .......................................... 92
Strupek Metoděj ........................ 13, 90, 105
Svozil František ....................................... 16
Šebelovi Karel a Marie ............................ 97
Šindler Georg........................................... 83
Šlézar Ignác ............................................. 73
Šlézarová Klára........................................ 88
Štaffa Jan ................................................. 73
Štaffa Josef .............................................. 73
Štaffovi Josef a Františka......................... 73
Šuránek Stanislav .................................... 13
Šusterová Kateřina ................................... 81
Tomeček Josef ......................................... 82
Tylšar Josef .............................................. 81
Uvíra Jakub .............................................. 14
Vašek Mikuláš ........................ 5,12, 88, 104
Vejvoda Cyril .......................................... 92
Vévodová Anna ....................................... 83
Vicena Antonín ........................................ 13
Vientus Cyprián ....................................... 14
Vinkler Jan............................................... 79
Vlk Roman ............................................... 13
Vodička František ...... 12, 15,24,26, 89, 104
Vrána František........................................ 84
Vrána Josef .............................................. 84
Vrána Raimund ........................................ 92
Vrba Vít ................................................... 88
Vybíral Alois ........................................... 88
Vybíral František ................................... 104
Vybíralová Marie ..................................... 83
Vybíralovi Cyril a Emerencie ................ 104
Vychodil Pavel ................................... 16,83
Winklerová Barbora ................................ 80
Zahálka Matyáš........................................ 14
Zahradník Václav .................................... 14

Müller Josef.............................................. 73
Müllerovi Josef a Františka ...................... 73
Nakládal Alois.......................................... 15
Nemerád Jakub ......................................... 92
Nemerádová Anna.................................... 81
Nepustil Matěj
... 12,21,48,68,72,83,89,107,111,113,114
Nevrla Bedřich ......................................... 88
Novák Karel Jan ............ 11,25,76,79,85,105
Nováková Květa ....................................... 88
Nováková Florentina ................................ 83
Odstrčil Jan .................................... 74,81,92
Odstrčil František ..................................... 82
Otáhalová Marie....................................... 88
Otáhalovi Josef a Marie ........................... 73
Páleník František ...................................... 88
Páleníkovi Franc a Filoména .................... 73
Pavlíček Šebestián.... 13,45,47,73,78,90,105
Peč František ............................................ 88
Peichlová Františka .................................. 84
Pejtl František .......................................... 15
Pelc Rupert ............................................... 92
Pelc Matěj ................................................ 81
Pelcová Ezechiela .................................... 82
Pelcovi František a Tereza ....................... 73
Peschel Jan ............................................... 79
Petr Ferdinand .......................................... 92
Petrová Mariana ....................................... 84
Petrovi Ferdinand a Anežka ................... 104
Podivínská Terezie ................................... 84
Polách Josef......................................... 49,90
Polák Vincenc .......................................... 14
Poláková Ludmila ............................... 74,82
Ponížilová Marie ...................................... 88
Pospíšilová Mariana ................................. 84
Protivánek Josef ....................................... 82
Protivánková Tereza ................................ 74
Protivánkovi Josef a Hedvika .................. 74
Prucek Josef ............................................. 15
Přecechtělovi Josef a Anna ...................... 74
Přikryl Alois ............................................. 92
Přikryl Josef ............................................. 92
Příza Julius ................................................. 9
Příza Karel.................................................. 8
Přízová Emerencie ......................... 8,79,112
Ptáček František ....................................... 13
Pytlíčková Marie ...................................... 82
Rozsíval František .................................... 80
Růžička Leopold ...................................... 16
Růžička Karel........................................... 79
Růžička Richard ................................ 82,105
Seelenfreund František ....................... 15, 90
123

Zavadilová Františka................................ 83
Zíbal Pavel ............................................... 13

Zapletal Alois ...........................................83
Zatloukalová Mariana...............................84
Zavadilová Anna ......................................81

124

Přílohy
Příloha 1 – Seznam duchovních ve farnosti Čechy pod Kosířem před osamostatněním
farního úřadu v Přemyslovicích roku 1784.100
1490

Jakub

1631 ̶ 1639

Petr Kempa

1506

Bartoloměj

1639 ̶ 1641

Matouš Dubelius

1544–1553

Jan

1641 ̶ 1663

Matouš Lambek

1555 ̶ 1558

Petr

1663 ̶ 1667

1559 ̶ 1561

Václav

Jan Jindřich Škoba z
Příbora

1562

Jakub

1667 ̶ 1680

Pavel Leopold Michalin

1563 ̶ 1564

Jan Černý

1680 ̶ 1691

Jiří Jindřich Pernoha

1565

Jan Městský zv.
Dorothaus

1691 ̶ 1692

Matěj Sedlák

1692

Michal Danělovský

1567

Jan Tolnický, farář
českobratrský

1692 ̶ 1727

Pavel Tanzmann

1568 ̶ 1621

faráři českobratrští

1728 ̶ 1734

Rafael Folkmann

1622 ̶ 1624

Jakub Vavřinec Caprisius

1734 ̶ 1735

František Nedbal

1625 ̶ 1630

1735 ̶ 1765

František Hilberth

Antonín Gacius

1765 ̶ 1802

Jan Červinka
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Příloha 2 – Přejímací protokol Farního úřadu Přemyslovice

126

Název fondu:

Farní úřad Přemyslovice

Časový rozsah:

(1761) 1784–1990

Počet evidenčních jednotek: 136 (103 knih, 8 podacích protokolů, 22 kartonů, 1 plán, 1
fotografie, 1 obrazový materiál)
Počet inventárních jednotek: 608
Rozsah:

3,5 bm

Stav ke dni:

19. 8. 2019

Fond zpracoval:

Alexandra Svobodová

Pomůcku sestavil:

Alexandra Svobodová

Počet stran:

115

Schválil:
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