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Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Praž-
ském byla založena císařem Karlem IV. na pozdviže-
ní cti a slávy vysokého učení pražského. Mezi jejími 
členy měli být především mistři nově založené uni-
verzity. I když kapitula neplnila vždy tento  vytče-
ný záměr svého slavného zakladatele, sdružovala ve 
svých dějinách bezpočet pozoruhodných osobností 
duchovního života více než 650 uplynulých let. Toto 
skromné kalendárium a nekrologium si předsevzalo 
snahu uchovat jejich památku a připomínat jejich ži-
votní dílo.

Zdaleka však nezmiňuje všechny členy našeho ka-
novnického kolegia. Ba dokonce i ty uvedené přibli-
žuje čtenáři pouze ve stručnosti a nutné zkratce. Ale 
i tak jsou patrné dějinné linie, jimiž si naše kapitula 
musela projít jak v dobách pokojných, tak vypjatých.

Podkladem pro vznik kalendária se stalo především 
skriptum probošta prof. Václava Bartůňka Stručné 
dějiny Kollegiátní kapituly a královské kaple Všech 
svatých na Hradě Pražském vydané v r. 1979. Dal-
ším zdrojem je Almanach biskupů, kněží a jáhnů 
Arcidiecéze pražské a internetová encyklopedie Wi-
kipedie, díky nimž se podařilo dohledat množství 

Slovo úvodem



dalších členů naší kapituly, nebo doplnit významné 
události, které prof. Bartůněk pominul. I když si, sa-
mozřejmě, uvědomujeme, že posledně jmenovaný 
zdroj není zcela plnohodnotný a vyčerpávající.

První velmi úspěšný pokus o přiblížení dějin naší 
kapituly v současnosti je reprezentován na kapitul-
ním facebokovém profilu, kde byly postupně v den 
příslušných výročí uveřejňovány krátké medajlonky 
našich zesnulých spolubratrů. O jejich oblíbenosti 
svědčí i skutečnost, že jej sleduje více než 370 zá-
jemců. Podoba a rozsah tohoto kalendária jsou tak ve 
své podstatě dány tímto počinem.

Stručnost a neúplnost tohoto malého přehledu si 
však žádá doplnění. Proto doufám, že v budoucnu 
se podaří dohledat jména všech kanovníků naší ka-
pituly a rozvinout jejich životopisy, abychom mohli 
rozšířit svou historickou paměť o další svědky po-
hnutých dějin našeho kanovnického kolegia.

Mons. Dr. Milan Hanuš, děkan kapituly



leden



(1760 - 1832)

Profesor pastorální teologie, generální vikář lito-
měřické diecéze a děkan litoměřické kapituly v le-
tech 1822–1832.

V roce 1805 začal učit německy pastorální teolo-
gii na pražské Karlově univerzitě. Ve výuce pokra-
čoval v letech 1814–1816 na univerzitě ve Vídni. 

Byl rektorem kněžského alumnátu a ředitelem te-
ologických studií. Osvojil si kromě své mateř-
ské němčiny také češtinu, takže se vyrovnal rodilým 
Čechům. V důsledku toho povzbuzoval alumny ke 
studiu češtiny a dobré české literatury.

V roce 1816 se vrátil do litoměřické diecéze  
a stal se sídelním kanovníkem katedrály sv. Štěpána. 
V roce 1822 byl jmenován generálním vikářem li-
toměřické diecéze a děkanem katedrální kapituly. 
Jako profesor se stal později také kanovníkem kole-
giátní kapituly u Všech Svatých na pražském hradě. 

František Xaver Faulhaber

X  10. 1. 1832



(1849 - 1916)
Antonín Vřešťál

X  13. 1. 1916

Rektor UK (1905-1906), děkan kapituly Všech 
Svatých a profesor mravouky.

Na kněze byl vysvěcen r. 1872. Nejprve působil 
jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Ovlá-
dal filologii, matematiku, těsnopis, knihovnictví. 
R. 1884 dosáhl doktorátu teologie. R. 1890 byl 
povolán za suplenta mravovědy na bohosloveckou 
fakultu UK. R. 1898 byl děkanem sboru doktorů 
teologie, čtyřikrát děkanem fakulty bohoslovecké  
a v roce 1905-1906 rektorem UK.

Dne 1. prosince 1900 se stal kanovníkem kapituly 
u Všech Svatých a roku 1918 byl zvolen jejím dě-
kanem. R. 1928 jmenován papežským prelátem.

Zanechal po sobě řadu odborných textů z oboru 
matematiky a morálky. Jeho zvláštní zálibou byla 
kalendarilogie.



(nar. neznámé - 1380)
JAn očko z VlAšimi

X  14. 1. 1380

První probošt kapituly Všech svatých, olomoucký 
biskup, 2. pražský arcibiskup a 1. český kardinál. 

Počátkem 40. let 14. stol. se sblížil s pozdějším 
králem Karlem IV., stal se jeho notářem, kaplanem 
a důvěrníkem. R. 1342 byl přijat za kanovníka sva-
tovítského, kanovníka kapituly sv. Petra v Mělníku, 
kanovníka kapituly sv. Jana ve Vratislavi, proboš-
ta kapituly Všech svatých a kapituly v Olomouci.

R. 1351 byl zvolen olomouckým biskupem.  
R. 1355 se s císařem Karlem IV. účastnil jeho dru-
hé korunovační cesty do Itálie. Dne 12. 7. 1364 byl 
jmenován pražským arcibiskupem po zemře-
lém Arnoštovi z Pardubic. R. 1378 jej papež Urban 
VI. jmenoval jako prvního Čecha v historii kardiná-
lem. Následně, dne 30. 11. 1378 (den po smrti císa-
ře), se zřekl arcibiskupského úřadu, který po něm 
převzal jeho synovec Jan z Jenštejna.

Jeho ostatky jsou uloženy ve Vlašimské kapli ka-
tedrály svatého Víta.





Římský císař, uherský, český, chorvatský král a ra-
kouský arcivévoda. Byl posledním habsburským 
panovníkem, který učinil z Prahy své sídelní město. 
Milovník umění, mecenáš a podporovatel věd.

Do dějin kapituly Všech svatých se zapsal jako pa-
novník, který nechává přenést ostatky sv. Prokopa 
ze sázavského kláštera do chrámu Všech svatých. 
Stalo se tak na popud arcikněžny Alžběty Habsbur-
ské a se souhlasem pražského arcibiskupa Martina 
Medka.

rudolF ii. habsburský

X  20. 1. 1612

(1552 - 1612)



Dcera Maxmiliána II. R. 1570 se provdala za fran-
couzského krále Karla IX. R. 1571 byla korunová-
na francouzskou královnou. O rok později porodila 
své jediné dítě Marii Alžbětu. Karel IX. zemřel v r. 
1574 ve věku 24 let. Po jeho smrti se Alžběta od-
mítla znovu provdat. R. 1575 se vrátila zpět do Ra-
kouska, kde jí r. 1578 zemřela na neznámou infekci 
šestiletá dcera. R. 1580 založila klášter klarisek  
u vídeňského Stallburgu, do něhož se sama uchý-
lila. Zemřela v necelých 40 letech v r. 1592 na in-
fekční onemocnění.

Do dějin kapituly Všech svatých se zapsala jako 
zakladatelka kapitulního chrámu, který nechala 
r. 1580 svým nákladem znovupostavit. R. 1588 si 
vyžádala na svém bratru Rudolfu II. svolení k pře-
nesení ostatků sv. Prokopa ze sázavského kláštera.

(1554 - 1592)
X  AlžbětA HAbsburská

22. 1. 1592





(1842 - 1916)

X  25. 1. 1916
FrAntišek XAVer krištůFek

 Probošt kapituly Všech svatých a profesor církev-
ních dějin na české teologické fakultě UK (od roz-
dělení fakulty na českou a německou v roce 1891).  
V akademické roce 1893-1894 byl také rekto-
rem UK. Je pohřben na Vyšehradském hřbitově.



Muž neklidného ducha a básník těkavé povahy. 
Jeho životní dráhu poznamenalo povolání domácí-
ho učitele v rodině pana Voka z Rožmberka, jehož 
syna Jindřicha doprovázel do Bononie. Seznámil se 
tam s proslulým právníkem Paleotem, jemuž posílal 
svá skládání, vedle řady jiných tehdy významných 
intelektuálů. 

R. 1534 se stal proboštem kapituly u Všech svatých. 
Jako latinský básník náležel do humanistického 

okruhu přátel Jana Hodějovského. Kromě jiných 
prací napsal 41 hymnů a jeden z nich věnoval 
„Všem svatým uctívaným v kostele proboštství.“  

Těžce zkoušel za velkého požáru r. 1541, kdy vy-
hořela budova proboštství Všech svatých. Přišel asi 
o všechen majetek a velice tím trpěl. Tragicky za-
hynul r. 1549 po té, co se zřítil do Jeleního příkopu, 
když pozoroval z prašného mostu zvěř. Prý se pod 
ním utrhlo prkno.

(asi 1473 - 1549)
šimon bouček zVAný FAgellus

X  31. 1. 1549



únor



24. velmistr Rytířského řádu křižovníků s červe-
nou hvězdou (1580–1590) a 9. arcibiskup pražský. 

Po smrti pražského arcibiskupa Antonína Bruse se 
stal r. 1580 nejen velmistrem křížovníků, ale rovněž 
i arcibiskupem.

Martin Medek pokračoval v práci svého předchůd-
ce Antonína Bruse. Zajímavostí může být, že za 
pomoci císaře Rudolfa II. prosadil v Čechách přije-
tí gregoriánského kalendáře (změna byla provedena 
v roce 1584). Po Medkově smrti zůstalo pražské ar-
cibiskupství tři roky neobsazeno.

Do dějin kapituly Všech svatých se zapsala přede-
vším svým souhlasem s rozhodnutím císaře Rudol-
fa II.  o přenesení ostatků sv. Prokopa ze sázavské-
ho kláštera.

(1538 - 1590)
mArtin medek z moHelnice

X 2. 2. 1590



První posvěcení kaple Všech svatých vykonal 
pražský biskup Jan III. z Dražic za panování krále 
Přemysla Otakara II. Kaple měla sloužit především 
panovníkovi, a proto byla od té doby zvána králov-
skou. Při kapli bylo pravděpodobně ustanoveno 24 
kaplanů, na něž dohlížel probošt. Šlo však asi jen 
o titul představeného sboru kněží a nikoli označení 
kapitulního dignitáře. Tito duchovní měli za úkol 
denně zpívat mešní hodinky a sloužit bohoslužby  
v přítomnosti panovníka.

První posvěcení královské kaple
3. 2. 1264



R. 1777 byl ustanoven svatovítským kanovníkem. 
Patřil mezi odpůrce Tolerančního patentu císaře Jo-
sefa II. Avšak vždy vystupoval s mírností a laska-
vostí. Jeho kněžská horlivost jej motivovala k čet-
ným pastoračním rozhovorům s nekatolíky, kterým 
pomáhal v návratu do Katolické církve. Odměnou 
za své úsilí byl r. 1783 jmenován děkanem kapituly 
Všech svatých.

O jeho postavení a vážnosti mezi kanovníky svěd-
čí i to, že v den korunovace Františka II. sloužil 
děkovnou bohoslužbu v katedrále sv. Víta místo 
arcibiskupa. 

Umírá roku 1822 na hrudní vodnatelnost. Pohřben 
byl do rodinné hrobky na Stránově.

Do dějin kapituly u Všech svatých se zapsal jako 
zvelebitel chrámu, ve kterém dal obložit mramorem 
hrob sv. Prokopa a z téhož materiálu opatřil stupně 
hlavního oltáře i podlaží v sakristii. Získal také lep-
ší varhany z kteréhosi zrušeného kláštera.

(1734 - 1822)
VáclAV VoJtěcH Herites

X  12. 2. 1822



(1837 - 1900)
Anton kurz

X  25. 2. 1900

Vysokoškolský pedagog německé národnos-
ti z Čech; rektor Německé univerzity v Praze, ka-
novník kapituly Všech Svatých v Praze a posla-
nec Českého zemského sněmu.

R. 1863 byl vysvěcen na kněze a v roce 1875 zís-
kal doktorát teologie na Karlo-Ferdinandově uni-
verzitě. Působil coby duchovní v Brandově na Mos-
tecku. Po roce 1880 vyučoval pastorální teologii  
v kněžském semináři v Litoměřicích. Pak nastoupil 
jako pedagog na Německou univerzitu v Praze, kde 
vyučoval morální teologii. V roce 1896-1897 byl 
děkanem teologické fakulty a v roce 1898-1899 za-
stával post rektora. V závěru života byl prorektorem 
Německé univerzity v Praze. Byl mu udělen Řád 
železné koruny.

Z titulu funkce rektora se na přelomu století zapo-
jil i do vysoké politiky. V letech 1898–1899 zasedal 
coby virilista na Českém zemském sněmu.



březen



Původně utrakvistický kněz. R. 1547 se stává mi-
strem na Karlově akademii a členem konzistoře 
podobojí. Pro svou neklidnou povahu nebyl oblí-
ben ani v utrakvistické konsistoři, ani mezi mistry 
univerzity. Svědčí o tom i skutečnost, že od r. 1555 
je se svými kolegy ve stálých soudních sporech.  
R. 1565 byl jmenován proboštem kapituly Všech 
svatých. Proslul také jako překladatel jezuitských 
duchovních spisů.

(1519 - 1577)
HAVel gellAstus VodňAnský

X  11. 3. 1577



Narodil se kolem roku 970 v Chotouni u České-
ho Brodu. Stal se slovanským světským knězem, 
ale později vstoupil do benediktinského kláštera  
v Břevnově. Kolem roku 1009 se rozhoduje pro 
poustevnický život a usazuje se na opuštěném mís-
tě u řeky Sázavy. Na přání knížete Oldřicha a jeho 
syna Břetislava zde kolem roku 1032 zakládá kláš-
ter a stává se jeho opatem. Zemřel pokojně 25. 3. 
1053 a papež Inocenc III. ho roku 1204 prohlásil za 
svatého. Slovanská bohoslužba se v jeho klášteře 
pěstovala až do roku 1096. Jeho liturgická památka 
je slavena dne 4. 7.

(okolo r. 970 - 1053)
sv. ProkoP

X  25. 3. 1053





V r. 1923 byl vysvěcen na kněze. Ve studiích po-
kračoval dále na bohoslovecké fakultě UK a r. 1933 
byl promován doktorem teologie. Poté studoval na 
Státní archivní škole v letech 1934–1937. 

V letech 1940–1941 přednášel na Arcidiecésním 
bohosloveckém učilišti pražském předmět pomoc-
né vědy historické a ochrana památek. Od r. 1942 
byl pracovníkem v arcibiskupském archivu.

V r. 1951 byl jmenován na CMBF profesorem 
církevních dějin a r. 1959 se stal vedoucím katedry 
historicko-právní. R. 1962 byl jmenován proděka-
nem. V této funkci setrval do r. 1970.

R. 1975 byl jmenován kanovníkem u Všech sva-
tých. Zemřel v Praze 30. března 1985.

Do dějin kapituly se zapsal především jako kroni-
kář svou knihou Stručné dějiny královské kollegiát-
ní kapituly.

(1899 - 1985)
VáclAV bArtůněk

X  30. 3. 1985



duben



(1886 - 1968)
JoseF cibulkA

X  2. 4. 1968

R. 1909 přijal kněžské svěcení v Římě. Po návra-
tu do Čech přednášel dějiny církevního zpěvu na 
bohoslovecké fakultě v Olomouci. R. 1919 se stal 
spirituálem biskupského seminářie v Hradci Králo-
vé. Od r. 1919 přednáší dějiny církevního umění a 
architektury na různých univerzitách ČSR. 

V r. 1929 se podílí na 1. výstavě korunovačních 
klenotů a ověřuje jejich pravost. Stává se dokonce 
jedním z držitelů klíčů. V letech 1938–1939 vedl 
Státní sbírky starého umění Národní galerie v Pra-
ze. Od r. 1945 se stal  profesorem dějin umění na 
FF UK a profesorem křesťanské archeologie a dě-
jin církevního umění na CMBF. V r. 1956 se stal 
infulovaným proboštem kapituly u Všech svatých.

Do dějin kapituly se zapsal svým odborným dozo-
rem nad rozsáhlými opravami kapitulního chrámu  
a svatoprokoského náhrobku.



(1644 - 1698)
JAn FrAntišek tAlmberk

X  3. 4. 1698

Kněžské svěcení přijal roku 1669 a poté se stal du-
chovním správcem v chrámu svatého Víta a děka-
nem kapituly u svatého Apolináře v Praze, kanov-
níkem v Olomouci a Vyškovicích a od téhož roku 
také proboštem u Všech svatých. Císař Leopold jej 
r. 1676 jmenoval královéhradeckým biskupem.

Do dějin kapituly se zapsal získáním práva pon-
tifikálií pro sebe a své nástupce v r. 1672 od pa-
peže Klimenta X. Ještě před odchodem na biskup-
ský stolec do Hradce zanechal po sobě památku při 
svatoprokopském hrobě v podobě fundace 15.000 
zlatých.



VýsAdA pontiFikálií pro probošty

11. 4. 1672

V r. 1672 získává někdejší probošt a budoucí hra-
decký biskup Jan František Talmberk od papeže 
Klimenta X. právo pontifikálií pro sebe a své ná-
stupce.



(1875 - 1956)
alois kudrnovský

X  12. 4. 1956

Teologii studoval v Římě. Po kněžském svěcení 
působil jako spirituál ve Strakově akademii, kde 
sídlil ústav pro vzdělávání chudé mládeže z vyšších 
stavů. Od roku 1922 pak vyučoval fundamentální 
teologii a filosofii na bohoslovecké fakultě UK. 
V letech 1939-1945 nesměl vyučovat, na fakultu se 
mohl vrátit až po pádu nacismu. Angažoval se rov-
něž politicky v lidové straně. Za svou činnost byl 
jmenován papežským komořím. Rovněž byl jme-
nován a instalován kanovníkem u Všech svatých. 
Po vzniku CMBF přestává vyučovat a žije v Praze 
až do své smrti v roce 1956.



Narodil se roku 1744 poblíž Mariboru v jižním 
Štýrsku. Působil jako církevní historik na univerzi-
tě v Grazu. Po jejím zrušení r. 1782 přešel na praž-
skou univerzitu, kde byl jmenován profesorem cír-
kevních dějin, později se stal děkanem teologické 
fakulty a rektorem pražské univerzity. Jeho kniha 
Historie velkého sněmu kostnického přinesla v du-
chu osvícenství zproblematizování tradičního ne-
gativního pohledu katolické církve na Husa a jeho 
dílo. Proboštem kapituly se stal v r. 1811.

(1744 - 1819)
kAšpAr royko

X  20. 4. 1819





R. 1402 získal v Praze titul bakaláře a r. 1405 mis-
tra svobodných umění. V r. 1412 byl děkanem arti-
stické fakulty. V r. 1429 je zapsán na lipské univer-
zitě, kde se r. 1431 stal děkanem artistické fakulty. 
R. 1434 se stal doktorem teologie. R. 1443 zastával 
úřad děkana na univerzitě v Lipsku. Patřil k odpůr-
cům husitismu a utrakvismu. V Husově kvodlibe-
tu vystoupil s kvestií Zda musí kterýkoliv poddaný 
člověk poslouchat svého pána ve všem bez rozdílu. 
Ve svém vlastním kvodlibetu r. 1417 přednesl prin-
cipiální kvestii Zda může princip přirozených věcí 
vytvářet následek bez součinnosti druhého principu 
a přirozeně udržovat nově vytvořenou věc po věč-
ný čas v bytí. Bývá charakterizován jako vlastenec, 
milovník Prahy a univerzity, pěstitel filozofie a věd, 
obratný rétor a disputátor.

(asi 1380 - 1453)
prokop z klAdrub

X  24 . 4. 1453



Šlo o rozporuplnou osobnost, jejíž krátké připo-
menutí se dostalo do tohoto výčtu spíše jako pi-
toreskní ilustrace občasných mezilidských vztahů 
mezi kapitulními dignitami.

Církevní hodnosti při katedrále sv. Víta i u Všech 
svatých dosáhl nejspíše v odměnu za služby pro-
kazované při tureckém tažení jako superior vojen-
ských kaplanů. Prý neohroženě zastavil švédské vo-
jáky odvážející vzácné kapitulní i zemské archiválie 
a knihy. Tím si zřejmě vymohl děkanskou dignitu 
ve sv. Vítu, neboť stále poukazoval na zásluhy za 
krátké švédské okupace a na svou obratnost v řízení 
hospodářských záležitostí. Voliči prý byli přesvěd-
čeni o jeho vynikajících vlastnostech a bez dlouhé-
ho uvažování ho jednohlasně mezi sebe přijali. 

Reinheld však dával časté podněty ke sporům. 
Zmocnil se správy kapitulního majetku a nutil ves-
ničany k přísahám. Do velikého sporu se dostal po 
zvolení proboštova kaplana Karla Melcera kanov-
níkem královské kaple. Podle kapitulních stanov 

(nar. neznámé - 1665)
Jan krištoF reinheld

X  25. 4. 1665



byl v právu, když tvrdil, že instalovat má jako dě-
kan jen on sám. Arcibiskup však výjimečně k tomu-
to aktu určil probošta Martina Mainera vzhledem  
k jeho poměru k instalovanému. Reinheld proto 
kapli zamkl a teprve po násilném otevření se mohl 
obřad konat. Způsobil si tím jen nepříjemnost. Do-
datečně se pokořil a odprosil arcibiskupa i nejvyš-
šího purkrabí. 

O jeho neklidné povaze svědčí i tato epizoda: 
Kapitula měla v blízkosti kaple několik stavení,  
z nichž dostávala nájemné. Děkan Reinheld jeden 
z domků pronajal jakési vdově, která v něm zřídila 
výčep. Nájemce starobylé hospůdky Vikárky pro-
testoval. 

S Reinheldem byla celé řada jiných obtíží, takže 
ho konečně kapitula ignorovala a donutila k opuště-
ní Prahy. V r. 1662 je citován do Vídně a 10. 6. 1663 
přišla na Hradčany správa, že konečně na děkanství 
rezignoval. Došel klidu teprve v Budyšíně. Zemřel 
tam dne 25. 4. 1665.



Na kněze byl vysvěcen r. 1960. Poté působil na 
území Pražské arcidiecéze. Doktorát z teologie zís-
kal po předložení práce  Čas – významný činitel  
v soudobé křesťanské teologii. R. 1967 byl jmeno-
ván na CMBF asistentem při katedře biblických stu-
dií. Po habilitačním bienniu na univerzitě v Mohuči  
v letech 1968–1969 a předložení spisu Die Unsterb-
lichkeit der Seele in der aktuellen theologisch-philo-
sophischen Diskussion byl r. 1970 jmenován docen-
tem filosofie a speciální dogmatiky. Jeho působení na 
CMBF bylo ukončeno r. 1977. Poté odešel do pasto-
race. V r. 1990 byl jmenován vedoucím katedry pro 
obor věrouky na CMBF a později se stal jejím děka-
nem. V této době se podílí na přenesení KTF UK do 
Prahy a v letech 1990–1997 byl jejím děkanem. Do  
r. 2002 působil jako vedoucí katedry syst. teologie. 

V letech1987-2010 byl děkanem  kapituly u Všech 
svatých. V r. 2012 se stal čestným kanovníkem ka-
pituly na hradě Karlštejně.

(1937 - 2019)
VáclAV WolF

X  25. 4. 2019



květen



Děkanem u Všech svatých se stal r. 1637. V mládí 
byl zaměstnán u Jiřího Adama z Martinic. Jako vy-
šehradský kanovník přestál okupaci Prahy od Sasů. 
V té době osvědčil mnohé dobré osobní vlastnos-
ti. Když byli nepřátelé následujícího roku z Prahy 
vytlačeni, dostalo se mu uznání od arcibiskupa  
i od panovníka. Současníci chválili jeho skromnost  
a dobrý příklad, který dával spolubratřím.

(nar. neznámé - 1646)
eliáš kolbius ze sVídnice

X  4. 5. 1646



V r. 1934 byl vysvěcen na kněze. Své působení 
začal jako středoškolský profesor. V letech 1942-
1945 přenášel na Arcid. bohosl. učilišti v Praze. Po 
r. 1945 získal stipendijní studium základního boho-
sloví a srovnávací vědy náboženské v Paříži. Dále 
studoval v Římě na Papežské Gregoriánské univer-
zitě a Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského. 
Na bohoslovecké fakultě UK začal přednášet jako 
suplent základního bohosloví od r. 1946. Zde se 
také r. 1947 habilitoval prací České křesťanství. Cír-
kev Kristova a jiné náboženské společnosti v naší 
vlasti. R. 1950 byl ustanoven docentem základní 
teologie na CMBF a vedoucím katedry křesťanské 
filosofie a základního bohosloví. Jeho akademické 
působení bylo ukončeno r. 1976. V akademickém 
roce 1976–1977 v rámci tzv. „čestného roku“ vy-
učoval jako lektor srovnávací vědy náboženské. 
Od 1. října 1990 až do smrti byl profesorem religi-
onistiky na bohoslovecké fakultě UK.

(1911 - 1993)
JoseF kubalík

X  5. 5. 1993



(1867 - 1948)
kArel Hilgenreiner

X  9. 5. 1948

Vystudoval filosofii a teologii v Římě a v r. 1891 byl 
vysvěcen na kněze. Od r. 1899 působil jako profe-
sor církevního práva na bohoslovecké fakultě ně-
mecké univerzity v Praze a v letech 1935-1936 jako 
její rektor. Byl jemnován kanovníkem u Všech sva-
tých a papežským prelátem.

Po vzniku ČSR stál v roce 1919 u vzniku Německé 
křesťanskosociální strany lidové. V parlamentních 
volbách v r. 1920 získal senátorské křeslo v Ná-
rodním shromáždění. Mandát několikrát obhájil.  
V rámci strany reprezentoval nacionálně orientova-
né křídlo. Od r. 1934 podněcuje sbližování strany 
se Sudetoněmeckou stranou, které vyvrcholilo je-
jich sloučením. Tehdy se stal členem jejího senátor-
ského klubu. V r. 1939 však odsoudil okupaci ČSR. 
V r. 1944 byl internován jako hanobitel národa.  
R. 1945 byl též internován v českém pracovním tá-
boře pro Němce v Praze-Modřanech. V r. 1946 byl 
propuštěn a následně vysídlen. Odešel do Rakous-
ka, kde přednášel na Vídeňské katolické akademii.



(14. - 15. století)
zdeněk z lAbouně rektorem uk
9. 5. 1409

Působil od r. roku 1390 jako purkrabí na Veliši  
a v letech 1408-1409 rektor UK, kde jej ve funk-
ci vystřídal Jan Hus. Podle dochovaných pramenů 
byl šlechtického původu. Postupně získal církevní 
obročí jako správce oltáře Panny Marie u  sv. Jil-
jí v letech 1390–1410, jako královský kaplan r. 
1400, jako kanovník pražské metropolitní kapitu-
ly v letech 1400–1418, jako plebán ve Vodňanech 
r. 1407, jako děkan u Všech svatých v letech od r. 
1410 a jako probošt téže kapituly do r. 1419. 

Dne 24. 1. 1410 byl z rozkazu staroměstských kon-
šelů zatčen a potom vydán arcibiskupovi, protože 
prý stranil králi Václavovi IV. V dalších letech se 
přidal ke straně pod obojí. 

Za zmínku také stojí, že byl členem korunní rady. 
Jako takový zasedal spolu s arcibiskupem Albíkem 
z Uničova, Křišťanem z Prachatic a protonotářem 
kancléřství Jakubem z Dubé v komisi mající vyřešit 
Husův spor s církví.



V r. 1939 byl vysvěcen na kněze. R. 1951 zís-
kal doktorát z teologie prací Péče moderní pastorace 
o některé obtížné případy. Od r. 1950 byl jmenován 
na CMBF docentem pro obor pedagogiky a kate-
chetiky a později i pastorální teologie. Jeho působe-
ní v akademickém prostředí bylo ukončeno r. 1953, 
ale později se s různými přestávkami na CMBF 
vrací jako lektor pro obor pedagogiky a později pro 
obor křesťanské archeologie a liturgiky. R. 1973 byl 
jmenován vedoucím katedry praktických oborů  
a profesorem liturgiky. R. 1974 se stává děka-
nem pro roky 1974–1978. Na svou funkci rezigno-
val r. 1979 a odešel do důchodu, ale i na dále působil 
v Cibulkově knihovně. Skončil až 11. června 1980. 
V letech 1981-1983 byl vedoucím Vydavatelství 
České katolické Charity a od r. 1983 vedoucím re-
daktorem časopisu Duchovní pastýř. Od r. 1984 se 
věnoval pastorační činnosti.

(1915 - 2000)
ladislav Pokorný

X  12. 5. 2000



Po studiu na gymnáziu se věnoval teologii. Za 
pilných příprav na zkoušky projevil zvláštní zájem  
o řečtinu, matematiku a geometrii. Prospěl tak, že 
ho profesor matematiky vybídl, aby za jeho dohledu 
přednášel geometrii. Po vysvěcení se stal adjunk-
tem teologické fakulty a připravoval se na rigorosa. 
Studoval také na vídeňském Augustineu. Učil také 
jako katecheta na škole pražských Voršilek, u nichž 
po celá desítiletí kanovníci Všech svatých vyučo-
vali a celebrovali. Na fakultě přednášel katechetiku 
a pedagogiku. Od r. 1850 byl rektorem univerzity, 
jsa předtím třikrát děkanem teologické fakulty. Za 
pražské diecézní synody r. 1663, pro jejíž zasedání 
byla upravena královské kaple, byl jmenován pro-
synodálním examinátorem. V r. 1872 slavil sekun-
dici. Zapsal se také jako kronikář naší kapituly.

(nar. nezjištěno - 1861)
FrAntišek češík

X  12. 5. 1861



Pocházel po otci z dynastie Lucemburků, a po 
matce z rodu Přemyslovců. Byl to první český král, 
který se stal také císařem Svaté říše římské. Patřil 
mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného stře-
dověku. Svou moc využil ke konsolidaci českého 
státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna 
česká. Již jako císař nechal vytvořit Zlatou bulu, 
nejvýznamnější říšský ústavní zákon, který platil 
až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také 
významně upravovala vztah českého státu k říši  
a potvrzovala jeho výjimečné a nezávislé postave-
ní v rámci říše. Jako český král proslul především 
založením univerzity v Praze, výstavbou Nového 
Města pražského a mnoha dalšími počiny. Spolu  
s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu. 
Karel také dosáhl významné územní expanze čes-
kého státu, především severovýchodním směrem  
a to hlavně díky své obratné sňatkové politice. Naše 
kapitula si jej připomíná jako svého zakladatele.

(1316 - 1378)
nArození kArlA iV.
14. 5. 1316





(1926 - 2010)
JoseF koukl

X  22. 5. 2010

Dne 23. dubna 1950 byl v Praze vysvěcen na kně-
ze. V r. 1950 nastoupil jako kaplan do Sokolova, 
odkud byl povolán do PTP. V letech 1954-1970 pů-
sobil v pražské arcidiecézi. R. 1970 byl jmenován 
spirituálem kněžského semináře v Litoměřicích. Od 
r. 1974 vyučoval na CMBF obor křesťanská mravo-
věda. R. 1987 by instalován kanovníkem u Všech 
svatých a r. 1989 byl jmenován biskupem litomě-
řickým.



R. 1765 byl vysvěcen na kněze. V r. 1766 dosáhl 
doktorátu ze spekulativní dogmatiky. V té době se 
začíná zajímat o pedagogiku. Jeho teoretické a prak-
tické úspěchy vedli k tomu, že jej císařovna Marie 
Terezie r. 1774 jmenovala nejvyšším školským do-
zorcem pro Čechy a v této funkci stál u zrodu vel-
kých školských reforem. Odměnou mu bylo r. 1777 
povýšení do šlechtického stavu a jmenování děka-
nem kapituly u Všech svatých. Členem zůstal do 
svého jmenování litoměřickým biskupem r. 1790.  
V této době sepsal Kindermann reformní školská sta-
tuta a stal se tak přední osobností osvícenského typu 
vzdělávání.

(1740 - 1801)
FerdinAnd kindermAn

X  25. 5. 1801





Na popud arcikněžny Alžběty Habsburské, vdovy 
po francouzském králi Karlu IX došlo k přenesení 
ostatků sv. Prokopa z tehdy pobořeného kláštera na 
Sázavě. Plán potvrdil císař Rudolf II. se souhlasem 
arcibiskupa Martina Medka. K rozhodnutí přispělo 
především to, že se klášter tehdy nacházel v rozva-
linách a k ostatkům sv. Prokopa se museli doslova 
prokopat. Navíc kapitulní chrám byl v té době čer-
stvě rekonstruován po velkém požáru Malé Strany 
a nabízel se jako vhodná pokladnice relikvií. Ostat-
ky převzali kanovníci naší kapituly a další dignity 
země české a ve slavném průvodu, jehož se zúčast-
nil i císař Rudolf se svým dvorem, byly přeneseny 
na Pražský hrad.

přenesení ostAtků sV. prokopA

29. 5. 1588





červen



R. 1758 byl vysvěcen na kněze. V této době pů-
sobil jako auditor Římské Roty a rakouský velvy-
slanec u Svatého Stolce. Za jeho služby jej císařov-
na Marie Terezie jmenovala mj. děkanem kapituly  
u Všech svatých. Papež Pius VI. jej r. 1779 přijal do 
sboru kardinálů, v jehož kolegiu dosáhl r. 1788 po-
stavení kamerlenga. V letech 1799–1800 byl jme-
nován rakouským komisařem při papežském kon-
kláve, ze kterého vzešel papež Pius VII. Svůj život 
pak završil jako biskup v Szombathely.

(1735 - 1804)
FrAntišek de pAulA Hrzán

X  1. 6. 1804



Knězem se stal r. 1701. O rok později byl jmeno-
ván kanovníkem v Olomouci a r. 1702 kanovníkem 
u sv. Víta. R. 1708 se stal proboštem kapituly Všech 
svatých a r. 1709 proboštem vyšehradským. R. 1710 
byl vysvěcen na biskupa královéhradeckého. V této 
funkci pak podržel jen kanonikát vyšehradský. 

Zasloužil se např. o založení kněžského semináře 
a zbudování kaple sv. Klimenta. 

R. 1722 byl na vlastní žádost přeložen do litomě-
řické diecéze, ve které se postaral např. o upevnění 
duchovní správy farností. 

R. 1733 se stal pražským arcibiskupem, ale svého 
nástupu se již nedožil. Při zpáteční cestě z Vídně, 
kam odjel poděkovat za své jmenování, náhle zemřel. 
Pohřeb se konal po převozu těla 26. ledna 1734 v ka-
tedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, kde byl pohřben 
do krypty u oltáře Panny Marie Bolestné.

(1677 - 1733)
JAn AdAm VrAtislAV z mitroVic

X  2. 6. 1733



Mezi devatenáctou a dvacátou hodinou daleko 
pod hradem na Menším městě Pražském vypukl 
požár podporovaný suchem. Hořet začala nejpr-
ve skladiště slámy a sena, jakož i dřevěné stavby. 
Oheň se šířil směrem k hradu. Uchytil se na dřevě-
ném parkánu nejprve při baště tehdy podle obyva-
tele nazvané Staňkově. Odtud zachvátil krov kaple 
Všech svatých, která vyhořela takřka úplně. S ní byl 
postižen naproti stojící klášter sv. Jiří i s krovem 
kostela. Samozřejmě, že touto těžkou ranou byla 
také osudně postižena celá naše kapitula. Slavení 
liturgie bylo na dlouhou dobu 40 let znemožněno. 
Chrám byl obnoven až díky podpoře arcikněžny 
Alžběty Habsburské v r. 1588.

požár mAlé strAny

2. 6. 1541



První děkan kapituly. S jeho svolením dochází ke 
jmenování některých kanovníků k farním kostelům. 
Byl mezi církevními představiteli, kteří skoro slav-
nostně převzali rezignaci Milíče z Kroměříže na 
funkci arcijáhna v prosinci r. 1363.

(nar. neznámé - 1353)
FrAntišek konrádůV

X  11. 6. 1353



Proboštem kapituly se stal r. 1709 a tuto funkci 
podržel až do své smrti. Pro své mnohé povinnosti 
však patřil spíše mezi nepřítomné členy naší kapitu-
ly. V letech 1718–1734 byl totiž biskupem ve Vácu 
a v období r. 1722–1728 byl také rakouským místo-
králem v Neapoli a kardinálem. Aby umlčel závisti-
vé kritiky zazlívající mu jeho mnohá obročí, nechal 
založit nadaci 4000 zlatých věnovanou na denní bo-
hoslužby u hrobu sv. Prokopa. R. 1721 byl kreován 
kardinálem. 

Do dějin církve se zapsal mimo jiné i jako referent 
kanonizační komise posuzující život a dílo sv. Jana 
Nepomuckého. Dne 20. 3. r. 1729 v Lateránské ba-
zilice dokonce třikrát pronesl žádost jménem všech 
obyvatel českého království o svatořečení Jana Ne-
pomuckého. R. 1729 nechal v Římě na památku 
kanonizace sv. Jana Nepomuckého umístit na za-
čátku Milvijského mostu mramorovou sochu světce 
v nadživotní velikosti.

(1682 - 1734)
micHAl bedřicH z AltHAnu

X  20. 6. 1734



R. 1916 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení pů-
sobil v pastoraci. Se studiem však pokračoval a r. 
1924 získal v Římě doktorát filosofie a doktorát 
teologie. R. 1925 byl jmenován adjunktem boho-
sl. fakulty UK a od r. 1926 přednášel filosofii. R. 
1929 se stal profesorem pro obor křesťanské filo-
sofie na základě spisu Psychoanalyse. Freudova 
psychoanalyse a poměr křesťanské filosofie k ní. 
V akademickém roce 1936–1937 se stal děkanem. 
V letech 1940–1945 byl nucen z politických důvo-
dů přednášky přerušit. R. 1945 byl pověřen suplo-
váním dogmatiky. Od r. 1950 měl pokračovat ve své 
filosofické práci na CMBF, ale pro zdravotní obtíže 
se již nemohl přednáškám věnovat. Svůj životní zá-
jem soustředil na studium díla sv. Tomáše Akvin-
ského a Reného Descarta. Stal se kanovníkem ka-
pituly Všech svatých, po druhé světové válce byl 
jedním z kandidátů na úřad pražského arcibiskupa. 
Na sklonku života žil a působil ve farnosti Božské-
ho srdce Páně na Vinohradech.

(1892 - 1963)
Jaroslav beneš

X  24. 6. 1963



(1297 - 1364)
Arnošt z pArdubic

X  30. 6. 1364

Byl posledním pražským biskupem (1343–1344) 
a posléze prvním arcibiskupem a metropolitou čes-
kým (1344–1364). Působil často jako diplomat ve 
službách Karla IV. Zápisy se o něm zmiňují jako o po-
hledném a duchaplném muži evropského rozhledu  
a dobrém řečníkovi. Při této příležitosti se seznámil 
i s Francescem Petrarkou, kterého král v r. 1356 po-
zval do Prahy. Po založení pražské univerzity r. 1348 
se Arnošt z Pardubic stal jejím kancléřem, stejně tak, 
jako jeho nástupci předhusitské doby. Zemřel r. 1364 
v Roudnici nad Labem a byl pohřben v Kladsku ve 
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Do dějin 
naší kapituly se zapsal jako její spoluzakladatel.



červenec



Narodil se kolem roku 970 v Chotouni u České-
ho Brodu. Stal se slovanským světským knězem, 
ale později vstoupil do benediktinského kláštera 
v Břevnově. Kolem roku 1009 se rozhoduje pro 
poustevnický život a usazuje se na opuštěném místě  
u řeky Sázavy. Na přání knížete Oldřicha a jeho 
syna Břetislava zde kolem roku 1032 zakládá kláš-
ter a stává se jeho opatem. Zemřel pokojně 25. 3. 
1053 a papež Inocenc III. ho roku 1204 prohlásil za 
svatého. Slovanská bohoslužba se v jeho klášteře 
pěstovala až do roku 1096. Jeho liturgická památka 
je slavena dne 4. 7.

kAnonizAce sV. prokopA

4. 7. 1204



Neblahé události, které předcházely a následovaly 
rok 1415, zasáhly i naši kapitulu. Ta byla na mno-
ho let rozdělena mezi katolíky a utrakvisty podob-
ně jako pražská univerzita. Kanovníci naší kapituly 
jakožto mistři univerzity byli rovněž zataženi do 
sporu o Jana Husa. V dějinách se objevují jména 
jako Štěpán Pálče, Jan Eliášův, Stanislav a Petr ze 
Znojma. Poněkud střízlivěji se na celou proble-
matiku pokusil poprvé nahlédnout až na počátku  
19. století probošt naší kapituly Kašpar Royko.

členoVé kApituly Ve sporu o HusA

6. 7. 1415





Nejkratší proboštování naší kapituly: synovec hra-
deckého biskupa Jan Jakub Talmberk se stal 13. 7. 
1700 proboštem královské kaple. Záhy však zemřel, 
takže nemohl ukázat, co by byl schopen pro slávu  
sv. Prokopa učinit.

(nar. nezjištěno - 1700)
JAn JAkub z tAlmberkA proboštem

13. 7. 1700



V tento den císař Karel IV. podtrhl výlučnost člen-
ství v naší kapitule a spojil ji s Pražskou univer-
zitou. Místa ve sboru kapitulárů dosud určená krá-
lovským úředníkům z řad kléru vyhradil totiž jen 
mistrům nově založené univerzity. Stalo se tak roku 
1366. Zároveň změnil statuta naší kapituly a stano-
vil, aby se kanovníci naší kapituly scházeli toliko  
o nedělích a svátcích. Ve všední dny ukládal jen 
účast na hlavní mši. To vše proto, aby – jak císař 
zdůvodnil – „tím pohodlněji se mohli soustředit na 
studium a přednášky.“

kApitulA uniVerzitním subJektem

30. 7. 1366



srpen



V r. 1925 byl vysvěcen na kněze. Dále jako prv-
ní Čech absolvoval doktorské studium na Papež-
ském východním ústavu v Římě a r. 1930 pro-
moval. Další doktorát teologie získal na bohosl. 
fakultě UK s prací Místa Písma svatého o vychá-
zení Ducha svatého se zvláštním zřetelem k vý-
kladu východních odloučených theologů. Stal se 
středoškolským profesorem náboženství a kate-
chetiky v Praze, kde vyučoval v letech 1935–1950. 
R. 1945 se habilitoval na pro obor orientální te-
ologie prací Nauka východních odloučených 
theologů zvláště ruských o Kristově vykoupe-
ní. R. 1950 jmenován na CMBF profesorem 
církevní slovanštiny. Působil zde až do r. 1973. 
R. 1970 byl jmenován proděkanem. Šíře jeho vědec-
kého zájmu a přednášených předmětů byla veliká: 
katolická dogmatika, orientální dogmatika a obecně 
křesťanský východ a morální teologie. Z dogmatické 
teologie se podrobněji zabýval christologií, soterio-
logií, ekleziologií a ekumenismem.

(1901 - 1975)
antonín salaJka

X  2. 8. 1975



(asi 1350 - 1410)
blAžeJ Vlk

X  20. 8. 1410

Celý jeho život byl úzce svázán s Karlovou uni-
verzitou. Vystudoval svobodná umění a poté se 
r. 1379 stal mistrem na fakultě svobodných umě-
ní. R. 1382 byl děkanem fakulty a v r. 1383 rekto-
rem celé třífakultní univerzity. 

Poté zahájil církevní kariéru (na kněze byl vysvě-
cen r. 1380), stal se kanovníkem vyšehradské kapi-
tuly (r. 1392) a r. 1393 děkanem kolegiátní kapituly 
při kostele Všech svatých. S touto funkcí byla svá-
zána i funkce konzervátora univerzitních práv. 

R. 1394 byl vyslán rektorem do Říma, aby u pape-
že vyjednal rozšíření práv univerzity. Šlo zejména 
o možnost mistrů vykonávat souběžně s pedago-
gickým úvazkem i jinou práci a právo university 
ukončovat studium nezdárným studentům. Tato 
mise byla úspěšná jen z části, dokončili ji až jeho 
následovníci.



posVěcení králoVské kAple

20. 8. 1580

V tento den si naše kapitula připomíná událost 
posvěcení kapitulního chrámu Všech svatých po 
rekonstrukci od tzv. velkého požáru Malé Strany. 
Chrám posvětil 20. 8. 1580 pražský arcibiskup An-
tonín Brus z Mohelnice a následující neděli stanovil 
jako svátek posvěcení. 

Při této příležitosti nesmíme zapomenout ani na 
jméno mecenášky chrámu arcikněžny Alžběty 
Habsburské, která věnovala na rekonstrukci chrá-
mu rozhodující částku a později přispěla i k přene-
sení ostatků sv. Prokopa.



září



(1694–1753)
JAn JoseF VrAtislAV z mitroVic

X  11. 9. 1753

Proboštství u Všech svatých dosažené r. 1719 bylo 
pro něj jen přechodem na biskupství v Hradci Krá-
lové. Hodnosti biskupa dosáhl jistě také s ohledem 
na svého otce, nejvyššího kancléře rakouského stá-
tu Jana Václava Vratislava z Mitrovic. Jako biskup 
podržel titul probošta pražské kapituly, dostal dis-
pens od sídelní povinnosti a ve prospěch strážců 
Prokopova hrobu věnoval 1500 zlatých.



Kněžském svěcení přijal r. 1927. Na bohoslovecké 
fakultě UK získal doktorát teologie prací Bolest v 
Písmě sv. Starého a Nového zákona. Od r. 1933 se 
na téže fakultě stal suplentem biblického studia No-
vého zákona. Od r. 1934 ve svých studiích pokra-
čoval, nejprve na Papežském biblickém institutu v 
Římě do r. 1936, poté na pařížské Sorbonně, kde 
znovuobjevil papyrus z počátku 2. století označova-
ný jako P4, popsaný částí textu Lukášova evange-
lia. R. 1939 se habilitoval pro obor novozákonního 
studia spisem Papyry a kritika novozákonního tex-
tu. V letech 1942–1943 přes zákaz přednášel na Ar-
cid. bohosl. učilišti. Nacistická moc jeho počínání 
hodnotila jako sabotáž říšských předpisů, za což byl 
r. 1943 zatčen a uvězněn v Terzíně a později v Da-
chau. Od r. 1945 byl jmenován asistentem na bo-
hosl. fakultě UK a pověřen suplováním přednášek 
Nového zákona. V r. 1950 přešel na CMBF, kde byl 
jmenován proděkanem pro roky 1950–1952, ná-
sledně r. 1954 byl jmenován děkanem až do r. 1974.

(1904 - 1986)
JAn merell

X  22. 9. 1986



říjen



(nar. neznámé - 1427)
ondřeJ z brodu

X  15. 10. 1427

Roku 1384 se stal bakalářem a roku 1387 mistrem. 
R. 1388 je promován na doktora teologie. Vystupo-
val jako odpůrce Husův. V letech 1412–1418 půso-
bil jako kanovník vyšehradské kapituly a byl též 
členem kapituly Všech svatých. Podporoval dekret 
kutnohorský. R. 1413 byl nucen opustit Čechy.



V prosinci r. 1702 vstoupil do kapituly královské 
kaple a následujícího roku obdržel presentaci na 
proboštství. Jako děkan metropolitní kapituly vy-
budoval Mladota většinou vlastním nákladem dě-
kanství. Napsal tři spisky, z nichž nejvýznamnější 
je pohřební řeč nad předčasně zemřelým arcibisku-
pem J. B. Valdštejnem. Autor ji proslovil v katedrá-
le 11. 7. r. 1694.

 (nar. neznámé -1708)
AdAm mlAdotA ze solopysk

X  17. 10. 1708



listopad



Na kněze byl vysvěcen r. 1889 v Římě. Dále se 
věnoval slovanské filologii na FF UK. V popředí 
jeho studijního zájmu stály staroslověnština a cyri-
lometodějský odkaz. R. 1901 z jeho podnětu zalo-
žil krčský biskup Dr. Antonín Mahnić Staroslověn-
skou akademii, kde v následujících letech vydal 
řadu komentovaných původních hlaholských textů  
v edici Glagolitica. R. 1911 na FF UK získal dok-
torát filozofie, habilitoval se na bohoslovecké fakul-
tě UK, na níž působil od r. 1912 jako docent a od  
r. 1918 jako profesor staroslověnského překladu Pís-
ma svatého a slovanské liturgie. Přednášel až do r. 
1937, kdy odešel na odpočinek. 

Byl iniciátorem slavení pěti svátků hlavních čes-
kých patronů (Jan Nepomucký, Prokop, Cyril a Me-
toděj, Ludmila, Václav) hlaholskou mší v Čechách 
a na Velehradě, k nimž vydal příslušné liturgické 
texty s partiturami hudebních skladatelů Karla Dou-
ši, Josefa Bohuslava Foerstra a Antonína Jandy.

(1865 - 1959)
JoseF vaJs

X  2. 11. 1959



R. 1861 byl vysvěcen na kněze. R. 1864 získal 
titul doktora teologie na Vídeňské univerzitě. Byl 
potom činný jako suplent morální teologie, od r. 
1865 fundamentální teologie a speciální dogmatiky 
na lineckém bohosloveckém ústavu. Během své-
ho působení v Linci vydával v letech 1865-1875 
sborník Theologisch-praktische Quartal-Schrift. 
Od r. 1875 vyučoval jako řádný profesor dogma-
tiky na Univerzitě v Salzburgu. Zde v letech 1877-
1878 zastával funkci děkana. Byl též biskupským 
radou v Linci. Od r. 1883 byl řádným profesorem 
dogmatiky na Německé univerzitě v Praze. V r. 
1886 byl děkanem. V letech 1889-1890 zastával 
post rektora. Od r. 1892 byl kanovníkem kapituly 
Všech svatých. V r. 1897 získal titul vládního rady. 
Byl členem předsednictva německého spolku pro 
městské záležitosti v Praze. Z titulu funkce rektora 
se v 90. letech zapojil i do vysoké politiky. V letech 
1889–1890 zasedal coby virilista na Českém zem-
ském sněmu.

(1839 - 1898)
JoseF sprinzl

X  8. 11. 1898



(1316 - 1378)
karel iv.
X  29. 11. 1378

Pocházel po otci z dynastie Lucemburků, a po 
matce z rodu Přemyslovců. Byl to první český král, 
který se stal také císařem Svaté říše římské. Patřil 
mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného stře-
dověku. Svou moc využil ke konsolidaci českého 
státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna 
česká. Již jako císař nechal vytvořit Zlatou bulu, 
nejvýznamnější říšský ústavní zákon, který platil 
až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také 
významně upravovala vztah českého státu k říši  
a potvrzovala jeho výjimečné a nezávislé postave-
ní v rámci říše. Jako český král proslul především 
založením univerzity v Praze, výstavbou Nového 
Města pražského a mnoha dalšími počiny. Spolu  
s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu. 
Karel také dosáhl významné územní expanze čes-
kého státu, především severovýchodním směrem  
a to hlavně díky své obratné sňatkové politice. Naše 
kapitula si jej připomíná jako svého zakladatele.



prosinec



Karel IV. se souhlasem pražského biskupa Arnoš-
ta z Pardubic zakládá kapitulu. Kromě jedenácti 
prebend a stejného počtu kanovníků, jakož i deseti 
služebníků, měla dva hodnostáře, probošta a děka-
na. Zakladatel vyhražoval sobě i nástupcům právo 
jmenovat probošta a kanovníky. Děkana si volili 
členové sboru. Podnět k tomu dává Arnošt z Par-
dubic. Členy kapituly byli v této době většinou kle-
rikové zaměstnaní v panovníkově kanceláři. Pro-
boštem se stal Jan Očko z Vlašimě a kanovníky byl 
Jan Bandini, Přibyslav z Letkova, Jindřich Hayne  
z Domažlic, Hayne (Hajný) Velek, Petr z Loun, Vi-
lém z Velhartic, Michala Janův, Bohuta z Hostyně  
a Vilém z Hazenburka.

zAložení kApituly u VšecH sVAtýcH

1. 12. 1340



Vzácným členem kapitulárů z řad učících byl cor-
datus Bohemus Stanislav Vydra, profesor matemati-
ky a děkan filosofické fakulty. V žádosti diktované 
dojemnou osobní skromností uvádí, že ho k ní vlast-
ně pohnul sbor s odvoláním na ustanovení Karla IV., 
podle něhož má jako senior sboru profesorů nárok 
na členství v kapitule. Tímto nejstarším členem sku-
tečně je, protože již 27 let přednáší. R. 1799 zvolili 
Vydru rektorem univerzity. 

R. 1757 vstoupil do jezuitského řádu. V letech 1762–
1764 studoval filozofii a matematiku na pražské 
univerzitě. Od r. 1765 učil v Jičíně. V letech 1771-
1772 byl farářem ve Vilémově. R. 1772 byl jmeno-
ván profesorem matematiky na pražské univerzitě, 
v letech 1789-1799 byl děkanem filozofické fakulty 
a od r. 1800 rektorem univerzity. Roku 1803 oslepl  
a rok na to zemřel. Jeho jméno je vytesáno do fasády 
Národního Muzea.

(1741 - 1804)
stAnislAV VydrA

X  3. 12. 1804





(1817 - 1891)
Vincenc náHloVský

X  11. 12. 1891

Byl bratrem ještě známějšího Františka Náhlov-
ského ( v r. 1848 člena Národního výboru). Vincenc 
byl člen mnoha dobročinných spolků, a v tom se 
zračí jeho živé sociální cítění podporované také 
intenzivním národnostním zájmem. Byl několikrát 
děkanem teologické fakulty. Jako rektor univerzity 
zasedal na českém sněmu v důležitém údobí, kdy se 
projednávala otázka zřízení české univerzity. Patří 
mezi probošty kapituly Všech svatých.



V r. 1886 byl vysvěcen na kněze. Po dvou le-
tech se stal katechetou na pražském Akademickém 
gymnáziu a začal také působit na bohoslovecké 
fakultě UK. V r. 1893 získal doktorát teologie. Od 
r. 1902 začal přednášet kanonické právo a křesťan-
skou sociologii a od r. 1907 zastával průběžně post 
děkana. Dále byl také proboštem kapituly Všech 
svatých a papežským prelátem.

Jeho nejvýznamnějším dílem je Nástin základův 
a všeobecných zásad společensko-hospodářských – 
příspěvek katol. mravouky k řešení otázky sociální, 
ve kterém mimo jiné polemizuje s K. Marxem. Po-
dílel se na Českém slovníku bohovědném Antonína 
Podlahy a byl také stálým spolupracovníkem Časo-
pisu katolického duchovenstva. Psal také sociologic-
ké práce, zejména k problematice manželství a byto-
vé otázky.

(1862 - 1952)
Alois soldát

X  23. 12. 1952



R. 1897 byl v Litoměřicích vysvěcen na kněze. Na 
další studium orientované na filologii semitských 
jazyků, biblistiku a exegezi byl v letech 1897–
1902 vyslán do Bejrútu, Jeruzaléma a Berlína. 
R. 1902 se stal profesorem na bohosloveckém ústa-
vě v Litoměřicích, kde přednášel semitské řeči, 
dogmatiku a církevní právo. Před r. 1918 byl aktiv-
ním členem reformního hnutí Jednota katolického 
duchovenstva. V letech 1918-1934 byl ustanoven 
řádným profesorem bohoslovecké fakulty UK pro 
obor dogmatická teologie. Od r. 1934 začíná učit 
jako soukromý docent na FF UK, kde se mezi-
tím habilitoval pro obor semitské řeči a přednášel 
zde v letech 1934-1938 arabštinu, hebrejštinu, ara-
mejštinu a syrštinu. V r. 1935 byl zvolen činným 
členem Orientálního ústavu v Praze. V r. 1950 byl 
jmenován děkanem CMBF. V r. 1951 byl jmeno-
ván děkanem kapituly Všech svatých.

(1873 - 1953)
VoJtěcH šAndA

X  24. 12. 1953



Na kněze byl vysvěcen r. 1949. V kněžské službě 
působil do r. 1960, kdy mu byl odňat státní souhlas, 
který neměl až do roku 1966. Pracoval tedy nejdří-
ve jako dělník a poté 6 let jako výhybkář na nádraží  
v Praze–Vršovicích. Státní souhlas získal r. 1966. 
V letech 1967-1970 byl jmenován spirituálem kněž-
ského semináře v Litoměřicích. V r. 1970  se stal li-
cenciátem veškerého bohosloví a od té doby působil 
na CMBF jako odborný asistent. Brzy poté zís-
kal doktorát teologie prací Ekumenický pohled na 
nerozlučitelnost manželství. Byl pověřen vyučová-
ním biblické teologie, pastorální teologie, Nového 
zákona a filosofie. V r. 1974 bylo jeho pedagogické 
působení z politických důvodů ukončeno. Vrátil se 
tedy do duchovní správy. V r. 1989 obdržel pověře-
ní k vyučování starozákonních biblických věd, ale 
ze zdravotních důvodů učil až v letech 1992-1997. 
Od r. 1993 byl navíc jmenován externím spirituá-
lem v kněžském semináři v Praze a r. 1997 byl jme-
nován kanovníkem u Všech svatých.

(1924 - 2002)
JoseF HermAcH

X  25. 12. 2002



R. 1937 byl vysvěcen na kněze. Téhož roku zís-
kal v Olomouci doktorát teologie po předložení prá-
ce s názvem Vliv Jesajáše proroka na vnitřní a za-
hraniční politiku jeho doby. V letech 1939-1945 byl 
v koncentračních táborech. V letech 1946-1947 byl 
zástupcem profesora pastorálky a sociologie na bo-
hosloveckém učilišti v Litoměřicích. Poté učil na 
středních školách. R. 1952 byl jmenován docen-
tem CMBF pro obor mravovědy. Od r. 1953 zde sup-
loval pastorální teologii. R. 1955 byl jmenován pro-
fesorem pro obor pastorální teologie a od r. 1954 byl 
pověřen vedením katedry praktických oborů. Jeho 
působení na CMBF bylo ukončeno v r. 1969.

(1913 - 1981)
JAroslAV kouřil

X  29. 12. 1981



(1627 - 1678)
FrAntišek eusebius z pöttingu

X  29. 12. 1678

Kariéru začal jako vysoký zemský úředník v Če-
chách, poté byl významným diplomatem v habsbur-
ských službách, nakonec zastával vysoké posty  
u císařského dvora ve Vídni. Proslul jako mecenáš 
umění a sběratel knih, byl též rytířem Řádu zlatého 
rouna. Mimo jiné vlastnil rozsáhlé statky v severních 
Čechách v Rumburku a Varnsdorfu. V Praze nechal 
postavit letohrádek dodnes zvaný Petynka. Marie 
Terezie jej jmenovala r. 1747 proboštem kapituly 
Všech svatých.





(asi 1420 - 1469)
HilArius z litoměřic

X  31. 12. 1469

R. 1451 se stal mistrem na bohoslovecké fakultě 
UK. Poté v letech 1451–1454 pobýval v Padově, 
kde přešel od utrakvismu ke katolictví. Po návra-
tu do Čech vystupoval jak proti svému dřívějšímu 
učiteli Janu Rokycanovi, tak proti králi Jiřímu z Po-
děbrad. V r. 1467 odešel do Plzně. Latinsky napsal 
dílo Hystoria Civitatis Plznensis, neboli kroniku 
města Plzně. V jednom ze svých kázání v r. 1467 
označil hradiště u Bukovce za předchůdce města. Je 
to jedna z nejstarší zmínek o archeologických pa-
mátkách v Čechách.
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