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SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI (����–����) je jednou z fascinujících postav 
 dějin. Jeho příběh a ideály přitahovaly ve všech dobách a mnoha kultur- 

ních prostředích. Svědčí o tom již mimořádná četnost středověkých životopis-
ných pramenů o jeho životě, jež nemá ve své době obdoby, nebo třeba fakt, že ve 
výtvarném umění je po Panně Marii nejzobrazovanějším křesťanským světcem. 
Jeho oblibu potvrdili nedávno i lidé z různých oblastí světa, čtenáři rozšířeného 
časopisu Time, kteří měli v anketě k roku ���� vybrat z deseti postav největší 
osobnost druhého tisíciletí; většina zvolila právě Františka z Assisi.

„Pán mi dal bratry,“ tak František charakterizuje počátky vzniku frater-
nitas, bratrského společenství, jehož počátky lze vymezit ústním schválením 
papeže Inocence III. roku ����. Z nevelké skupiny se během deseti let vyvinula 
instituce Řádu menších bratří: jeho členové měli být druhým „bratry“ a navíc 
těmi „menšími“. Řád se rychle začal šířit po známém světě a díky misiím brzy 
i do neprobádaných končin.

Františkova mimořádná osobnost snad poněkud zastínila „první svatou 
generaci“ jeho druhů, i když i v ní byly významné postavy: bl. Jiljí z Assisi, je-
hož František nazval svým „rytířem kulatého stolu“, br. Masseo, Lev, „ovečka 
Boží“, a další. Mimořádnou lidovou úctou proslul až Františkův mladší součas-
ník, sv. Antonín z Padovy (†  ����). Během staletí v řádu vyrostlo velké množ-
ství osobností a světců, vyznavačů i mučedníků, jak nevzdělaných bratří, tak 
mimořádných teologů (zvl. „Serafický učitel“ sv. Bonaventura, „Subtilní učitel“
bl. Jan Duns Scotus).

Františkův ideál strohé chudoby a prostoty nezůstal omezen na mužské pro-
středí. Již v roce ���� tajně opustila otcovský dům mladičká šlechtična Klára 
Favarone z Assisi a rozhodla se pro stejnou cestu. Tato Františkova „sazenič-
ka“, jak se sama nazvala ve své Závěti, vnesla Františkův ideál a život do 
ženského světa a stala se světlem pro mnoho dalších žen. Papež Alexandr IV. 
ji v kanonizační bule nazval slovní hříčkou „Clara claris praeclara meritis“, 

„Klára (Jasná, Zářivá), skvoucí se zářivými zásluhami“. Církví byla svatoře-
čena i další z první generace Chudých paní ze San Damiana, Klářina rodná 
sestra Anežka z Assisi. Mezi významné postavy �. řádu je třeba řadit i sv. Anež-
ku Českou, kterou Klára, její duchovní matka, v oslovení listu nazývá „polo- 
vinou své duše“.



Brzy vznikl i další mohutný proud, který je znám jako Třetí řád sv. Františ-
ka. Toto hnutí mělo jistě zajímavý vliv na středověkou společnost, neboť v jeho 
pravidlech stálo, že jeho členové nesmějí nosit při sobě zbraň. I ono bylo již od 
��. století kolébkou mnoha významných světců a osobností: např. bl. Luchesio 
z Poggibonsi (†  ����), který je spolu s Buonadonnou považován za prvního 
terciáře; bl. Angela z Foligna (†  ����), jedna z největších křesťanských mysti-
ček, nazývaná „Učitelka teologů“, i když neuměla psát; sv. Markéta z Cortony  
(†  ����), známá svým pohnutým životním příběhem a mimořádným pokáním; 
sv. Ludvík IX. (†  ����), francouzský král; bl. Ramón Lull (†  ����), mimořádná 
až bizarní postava širokého rozpětí, od vědy až po první systematickou sna-
hu věnovat se misiím, pro něž zakládal přípravné koleje; sv. Alžběta Uherská 
(†  ����); sv. Růžena z Viterba (†  ����); sv. Roch z Montpellier (†  ����), pout-
ník; sv. Alžběta Portugalská (†  ����) a další.

Řád Menších bratří založený sv. Františkem z Assisi se poměrně brzy rozší-
řil i do českých zemí. O jeho příchod do Prahy se již kolem roku ���� zasloužila 
sv. Anežka Česká. Bratři se usadili u sv. Jakuba na Starém Městě pražském 
a o něco později byl založen konvent menších bratří při klášteře klarisek „Na 
Františku“. Tomuto areálu se proto později někdy říkalo „české Assisi“.

Již během ��. století se v řádu začaly profilovat rozdílné názory na jeho
směřování, priority i na otázku pojímání chudoby. Kolem roku ���� vzniklo 
ve střední Itálii, v prostředí pousteven, přísné hnutí observantů snažící se 
o návrat k původním ideám sv. Františka. Od Kostnického koncilu (����) si 
observanti mohli volit vlastní provinční vikáře, kteří byli nadále podřízeni ge- 
nerálnímu ministru řádu. Pro přetrvávající napětí roku ���� papež Lev X.  
definitivně rozdělil řád na dvě samostatné větve: observanty (františkány)
a konventuály (minority).

Pro počátky české františkánské provincie má zásadní význam sv. Jan Ka-
pistrán. Právě on roku ���� uvedl do českých zemí reformní větev františkánů 
observantů. Byla to osobnost mimořádně zajímavá, ohnivá, oslavovaná, někdy 
i odsuzovaná (otázkou je především jeho vztah k Židům, který by ovšem vyža-
doval hlubšího studia). Jeho život nepostrádal zvraty a dramatické okamžiky. 
Narodil se roku ���� v městečku Capestrano v Abruzzách (střední Itálie). Jeho 
rodina byla záhy téměř celá vyvražděna a rodný dům vypálen. V Perugii vystu-



doval práva a nějaký čas působil jako soudce, dokonce se stal kapitánem města. 
Během nepokojů v kraji upadl do zajetí a byl uvězněn. Jako člověk, který se 
jen tak nevzdával, snažil se z pevnosti uprchnout. Udělal si z látek jakési lano 
a spustil se z věže dolů, ale bylo mu osudným, že jeden uzel se rozvázal a uprch-
lík se zřítil na zem, takže byl opětně chycen. Prožil pak hlubokou duchovní krizi, 
během níž ztratil vlasy, vedla však ke konverzi.

Vstoupil k františkánům observantům, stal se knězem, vůdčí osobností, na 
jeho kázání přicházely často i desetitisíce lidí. Stejně jako jeho učitel a blízký pří-
tel sv. Bernardin Sienský (†  ����) neúnavně apoštolsky působil v Itálii a poz-
ději také v dalších evropských zemích, které byly hluboce zasaženy událostmi 
souvisejícími s velkým papežským schismatem.

V letech ����–���� a v roce ���� při své misi k husitům dvakrát navští- 
vil české země. Z průběhu jeho cest je patrné, že Čechy musel spíše objíždět, 
i když cílem jeho snah byla především Praha. Sám založil konventy v Br-
ně, Olomouci a v Opavě. Dne �. září ���� na kapitule ve Vídni založil  
první rakousko-česko-polský vikariát františkánů observantů. Má velkou zá- 
sluhu na shromáždění křesťanského vojska a vítězství nad Turky v bitvě u Bě-
lehradu ��. července ����. Zemřel ��. října téhož roku v Iloku v Chorvatsku. 
Svatořečen byl ��. října ����, dne ��. února ���� byl prohlášen patronem  
vojenských kaplanů. Od roku ���� je Jan Kapistrán také svatým patronem 
a ochráncem města Brna.

V době, kdy se řeholní řády na našem území jen těžko zotavovaly z husit-
ských válek, jeví se vlna zakládání značného množství konventů a příliv no-
vých bratří jako něco mimořádného. Jisté sympatie v českém prostředí mohla 
budit strohost, radikalita a duchovní náboj observantů, což ovšem přirozeně 
vyvolávalo obavy a reakce z řad utrakvistů. Již v roce ���� komisař pověřený 
generální kapitulou v Mantově rozhodl po dlouhých diskusích rozdělit rozsáh-
lý vikariát na dva samostatné, rakouský a polský, a na pouhý komisariát čes-
kých zemí, který měl tou dobou �� konventů (Brno, Olomouc, Opava, Jemnice,  
Plzeň, Praha, Tachov a slezské konventy). Po jistém napětí vznikl samostatný 
český vikariát roku ���� a početně rychle vzkvétal. V roce ���� měl třináct domů 
a ��� bratry, v roce ���� měl dvacet domů a ��� bratří a v roce ���� dokonce  
dvacet sedm domů a ��� bratří.



V druhé polovině ��. století dochází téměř k zániku provincie, který souvisel 
se silnou pozicí nastupující reformace v Čechách a s tím spojenou ztrátou hmot-
ného zázemí; své dopady měly i morové epidemie a války (roku ���� zemřelo 
na mor více než ��� bratří). V roce ���� zůstávalo v provincii pouze �� bratří  
v pěti konventech. Ve Slezsku bratři vymřeli úplně. I v tomto období najdeme 
mezi františkány významné osobnosti, jako např. provinciála Michala z Koru- 
tan (†  ����), který byl prvním z pisatelů Chroniky Fratrum Minorum de Ob-
servantia Provincie Bohemie, vznikající průběžně od ��. až do ��. století.

Nový rozkvět provincie začíná zprvu nenápadně počátkem ��. století a jeho 
symbolem je roku ���� příchod františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné 
v Praze, tehdy pobořeného. Bylo to více než ��� let, kdy byli františkánští ob-
servanti z Prahy vyhnáni utrakvisty při povstání v září ����. V prvních letech  
��. století skýtala Praha coby sídlo císařského dvora jisté záruky stability. Brzy 
však přišla událost, která mohla vše změnit. V souvislosti s vpádem pasovského 
vojska v polovině února ���� vznikly nepokoje, při nichž se davy snažily vyplenit 
některé kláštery. U Panny Marie Sněžné došlo k brutálnímu povraždění čtrnác-
ti přítomných řeholníků místní komunity, povětšině mezinárodního složení. Po 
vyjednávání a potrestání hlavních viníků se františkáni k Panně Marii Sněžné 
ještě téhož roku vrátili. Brzy nastal největší rozkvět provincie (přijala jméno 
sv. Václava), takže koncem ��. století přesáhla dokonce tisíc svých členů.

ThLic. Petr Regalát Beneš ofm
klášter františkánů, u Panny Marie Sněžné v Praze
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Založení kláštera a první františkáni ve Slaném
První pout�

Smrt Polyxeny ze Šternberka
Dokon�ení stavby kláštera

Když otevřeme rozsáhlé dílo františkánského historika Severina 
 Wrbczanského Nucleus Minoriticus z roku ���� a listujeme výčtem 

klášterů české františkánské provincie sv. Václava, nalezneme jako v po-
řadí sedmnáctý konvent – decimus septimus conventus – Slaný.

Jeho historie sahá k roku ����, kdy hrabě Bernard Ignác z Martinic 
a jeho manželka Polyxena, rozená ze Šternberka, požádali provinční-
ho ministra menších bratří Konstantina Dubského (†  ����), aby zalo-
žil při kostele Nejsvětější Trojice za hradbami města (extra muros Civi- 
tatis) františkánský klášter. Přání bylo vyhověno a provinční kapitula, jež za-
sedala v roce ���� ve Znojmě, vyslala do Slaného první františkány – Alexan-
dra Radlinského (†  ���� Kladsko) a Serafína Fridricha (†  ���� Bechyně).

Již nejstarší Paměti slánského kláštera… Memoriale sive ortus conventus 
Lauretani ad S. S. Triadem… (zal. ����) – barevná příloha II, s deskami ze 
starého pergamenu gotického rukopisu, uvádějí, že tito první slánští 
františkáni bydleli po dobu tří let, než mohli být ubytováni v klášteře, ve 
třetím domě od radnice směrem ke koleji piaristů, v domě, který dnes 
nese číslo popisné osm.

Dům čp. � na slánském náměstí. Přízemí domu tvoří hloubkový trojtrakt, přičemž pravá 
strana sloužila jako klenutý průjezd do hospodářského zázemí – na dvůr a do stodol. Také 
levá část, rovněž zaklenutá valeně, se využívala pro hospodářské účely. Do obývacího patra 
vystupujeme po schodišti situovaném ve středním traktu. Některé prostory v patře mají 
opět valenou klenbu. Snad nejvíce upoutá sedmnáct metrů hluboká studna, kruhového 
půdorysu, jejíž stěnu pokrývají pečlivě tesané kvádry. Dodnes se zde nachází čistá voda. 
Dalším zajímavým prvkem je prostý gotický portálek, který ústí do komory v zadní části 
levého traktu. Tento architektonický detail svědčí o starobylosti domu, byť jednoduchá 
profilace neumožňuje přesnější datování. Chloubou jsou pak rozsáhlé gotické sklepy v ně-
kolika podlažích, klenuté kamennými polokruhově valenými klenbami, nebo vyhloubené 
přímo v kamenném podloží města – v pískovci. Dům byl později několikrát přestavěn, a to 
včetně jednoduché úpravy průčelí.
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V roce ���� stál v čele slánské komunity Antonius Pero (†  ���� J. Hra- 
dec) a rok nato Hieronymus Žatecký (†  ���� Votice). Stavba konventu  
mezitím pokračovala a v červenci roku ���� se řeholníci přestěhovali. Hie-
ronymus Žatecký sem také přivedl Bernardina Bohatého (†  ���� Slaný), 
kuchaře fr. Consalva a zahradníka fr. Paschala. Ten rozměřil a uspořádal 
klášterní zahradu, která představovala podstatnou součást života komu-
nity a její obživy. Při této příležitosti sloužil v loretánské kapli �. červen-
ce první mši svatou provinční ministr Jiljí Pollein (†  ����) a již deset dní  
nato – ��. července – putovala do Slaného první pouť z Prahy, vedená  
pražskými premonstráty ze Strahova a františkány od Panny Marie  
Sněžné. V organizování „pražských trojičních poutí“ se střídali františ- 
káni od Panny Marie Sněžné, irští františkáni od sv. Ambrože a premon- 
stráti ze Strahova. V kostele se tradičně kázalo česky, v ambitech německy.

Dokončení stavby se nedožila Polyxena z Martinic, rozená ze Štern-
berka, která zemřela �. června ����. Jak poznamenal kronikář, Bernard 
Ignác z Martinic, když přišel do konventu, aby oznámil její úmrtí, řekl 
bratřím se slzami v očích …Matka vaše zemřela… Mater vestra mortua 
est… V souvislosti s jejím skonem je v písemnostech zmíněno legendár-
ní založení kláštera. Když se totiž Polyxena modlila v kostele, uviděla 
na klenbě hvězdu a pronesla – hvězda, znak našeho rodu, kéž je zde vysta-
věn klášter. Šternberskou hvězdu můžeme dodnes spatřit na svorníku 
kněžiště. Její osobu také připomínají vstupní portály (����) do konventu, 
kde se nachází jak erb Šternberků, tak Martiniců. Při trojičním procesí, 
které se uskutečnilo po její smrti, opět zdůraznili památku Polyxeny ze 
Šternberka, vědomi si tak i testamentu, podle něhož byl klášter z její 
pozůstalosti obdarován mnohými relikviáři, obrazy, včetně obrazu Pan-
ny Marie – údajně práce z benátského skla.

V roce ���� na zářijové provinční kapitule v Jindřichově Hradci 
byl zvolen novým provinčním ministrem menších bratří Bernardinus 
Latke (†  ����) a představeným konventu ve Slaném Ludovicus Kav-
ka (†  ���� Turnov). Společně s ním tady tehdy byli čtyři kněží – Ber-
nardinus Bohatý (†  ����), Bonaventura Brouček (†  ���� J. Hradec), 
Ludovicus Ertl (†  ���� Slaný) a dva laici – kuchař fr. Andreas Neme-
rod a zahradník fr. Simplicius. Téhož roku byl dokončen ambit, dor- 
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mitorium (ložnice) a všechny cely, rok nato větší refektář, chór pro ře-
holníky a vížka pro zvon.

V roce ���� se stal představeným Gulielmus Ritze (†  ���� Slaný), za 
jehož vedení byl klášter a kostel definitivně dostavěn. A tak tedy ��. srp- 
na roku ���� posvětil Ferdinand Bílek z Bílenberka zvony a den nato,  
��. srpna ����, o sedmé hodině ranní kardinál Arnošt z Harrachu kon-
sekroval konventní kostel včetně hlavního a dalších menších oltářů. Sa-
mozřejmě, že v tento slavný den byl přítomen Bernard Ignác z Martinic, 
jeho žena Polyxena z Dietrichštejna a další okolní šlechta. Z duchovních 
pak smečenský děkan Jan Grabius, slánský děkan Kryštof Veleba, zá-
stupci slánských piaristů v čele s rektorem Bernardem a Nativitate B. Vir- 
ginae Mariae a početná skupina františkánů v čele s provinciálem Ber-
nardinem Latkem. Stojí rovněž za zmínku, že se svěcení tehdy zúčastnil, 
a to jako klerik, i Bernard Sannig.

Do kláštera bylo zároveň uvedeno čtrnáct františkánů: Gulielmus 
Ritze – jako první kvardián (†  ����), Bonaventura Brouček (†  ����) – vi-
kář konventu, Bertrandus Sedmanik – kazatel (†  ���� J. Hradec), Ber-
nardinus Bohatý (†  ����), Cyrilus Postremus (†  ���� Opava), Eras- 
mus Noe, Robertus Jachník (†  ���� Hájek), Bernardus Braxelius (†  ���� Ja- 
vor), dále bratři fr. Alexius Orent, klerik (†  ���� Slaný), fr. Alexius Buča-
kovič (klerik z chorvatské provincie), kuchař fr. �omas Gebauer (†  ����
Slaný), fr. Innocenc Mariška (†  ���� Slaný), zahradník fr. Simplicius Au-
lík (†  ���� Bechyně) a další zahradník fr. Urbanus Kellner (†  ���� Brno).

Zdá se, že podstatnou část komunity tvořili řeholníci ze Slezska, 
kteří mluvili německy. Jisté nacionální napětí mezi česky a německy 
hovořícími bratry představovalo v české františkánské provincii tr-
vale citlivý bod soužití. Od sklonku ��. let ��. století až do roku ����  
jsou podle konventní kroniky ustanovováni ve slánském klášteře také 
dva kazatelé – jeden německý a druhý český. Kronika zmiňuje jako 
prvního českého kazatele Damascena Marka (†  ���� Hájek), který zde 
v této funkci působil v letech ����–����, poté v letech ����, ���� a ���� 
jako vikář konventu. Damascen Marek napsal jednu z nejrozsáhlejších 
a nejvýznamnějších sbírek českých barokních kázání – Trojí chléb nebeský,  
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která vyšla tiskem až po jeho smrti v roce ����. Můžeme předpokládat, 
že řada z nich vznikla při jeho pobytu ve Slaném.

Bernard Ignác z Martinic (†  ����) byl jedním z hlavních představitelů katolické restaurace 
v Čechách a také stavebníkem slánského baroka. Zatímco k jeho počínání se velice kriticky 
vyjadřoval Bohuslav Balbín, františkáni ve Slaném mu vzdávali velký dík. Projevem tohoto 
uznání je i spisek Imago Martiniziana. Jak poukázal Alessandro Catalano (����), je Bernard 
Ignác zajímavá a vlivná postava, bohužel zatím známá jen kvůli „zkázám, jež působil celému 
Království po dvacet let“… (Bohuslav Balbín) a byla to také osobnost teologicky vzdělaná 

…Hrabě Bernard Ignác z Martinic šel na teologické disputace, v nichž v mém semináři pokračovali 
dva cisterciáci, a dosti obratně tam argumentoval… (z deníku kardinála Arnošta z Harrachu). 
Ve Slaném se nám zachovaly dvě Martinicovy podobizny. První, oficiální portrét stojícího
kavalíra, namaloval neznámý umělec. Všimneme si zdůraznění Řádu Zlatého rouna, který 
Bernard Ignác obdržel v roce ����. Podobný portrét Martinice, ale jen polopostavy, visí na 
frýdlantském zámku a je dílem Karla Škréty. Slánské plátno mohlo být zhotoveno kolem 
roku ����, kdy byl dostavěn františkánský konvent, pro nějž bylo také podle tradice urče-
no. Na druhém obraze – barevná příloha I – je Bernard Ignác z Martinic zachycen i se svými 
dvěma manželkami Polyxenou ze Šternberka, spoluzakladatelkou slánského kláštera, a Po-
lyxenou z Dietrichštejna. Její znak najdeme jak na oltáři loretánské kaple, tak na štukových 
hlavicích interiéru kostela.

Neznámý autor, portrét Bernarda Ignáce z Martinic
kol. r. ����, detail, Vlastiv�dné muzeum ve Slaném

﹙snímek Pavel Vychodil﹚
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Loretánská kaple
Loretánská klenotnice

Srdcem slánského kostela je starobylá loretánská kaple – Santa Casa –  
 barevná příloha XI. Význam této svatyně podtrhují i nejstarší písem-

nosti, případně přípisy na titulních stranách knih, které sem zakladatel 
věnoval. Slánský klášter se uvádí jako Conventus Lauretani ad S. S. Tria-
dem… Loretánský klášter u Nejsvětější Trojice.

Bernard Ignác z Martinic se v roce ����, tedy rok po příchodu františ- 
kánů do Slaného, zavázal slibem, že bude putovat do Loreta. Po návra-
tu z Itálie založil o svátku Neposkvrněného početí Panny Marie �. pro- 
since ���� v kostele loretánskou kapli a zároveň její provoz hmotně zajis-
til. Bernard Ignác a jeho choť Polyxena ze Šternberka darovali loretě ves 
Bezděkov s mlýnem, hostinec v Dobré se statky, přičemž se v listině z ro-
ku ���� píše, že po dostavění konventu získá kaple navíc ves Vrbičany, 
a to k obživě osmi kněží a čtyř laiků. Z toho je i patrné, že klášter měl na 
sekularizovaném Slánsku, které se zvolna vzpamatovávalo z válečných 
útrap, rovněž misijní úlohu.

Motiv srdce, v baroku tak často užívaný, je ve vztahu ke slánskému 
klášteru zdůrazněn samotným zakladatelem na jedné z barokních kniž-
ních grafik. Tvar srdce jsme mohli dříve nalézt i na kladkách olejových
lamp svítících stále před oltáři. Bernard Ignác z Martinic také sám zho-
tovil papírové srdce, na které napsal modlitbu k Panně Marii s prosbami 
o její pomoc. To dal v roce ���� do schránky a uložil v podlaze lorety – 
pod nohy posvátné mariánské sochy. Na totéž místo pietně pochovali  
��. ledna ���� i třetinu jeho skutečného srdce, jak o tom dodnes vypoví-
dá kámen s nápisem.

Slánská kaple byla vybudována, jak píše v roce ���� Wrbczanský, pod-
le přesných rozměrů a formy italského originálu… cum exacta dimensione et 
forma ipsiusmet Originalis Italici… a napodobuje, byť iluzivně, i vnější po-
dobu italského originálu, včetně Bramantova skulpturálně pojatého prů- 
čelí. Připomíná tak velkou architektonickou šperkovnici, která chová  



��

památné zdivo Svaté chýše. Na stěnách jsou namalovány výjevy ze života 
Panny Marie – ve směru hodinových ručiček od apsidy k oltáři sv. Kří-
že – Narození Panny Marie, Zasnoubení Panny Marie, k podvěží Zvěstování 
Panny Marie, Klanění pastýřů a Klanění tří králů a k oltáři Smrt Panny Ma-
rie a Přenesení Svaté chýše. Mariánské scény doplňuje v nikách skupina 
proroků a Sibyl. Byly to ženy, v jejichž výrocích se spatřovalo narození 
Spasitele, které ohlašovali zmínění proroci.

Poněkud matoucí je však to, že realizovaný rozvrh malby není úpl- 
ný, neboť chybí jedno travé směrem k hlavnímu oltáři. Důvodem není  
opomenutí umělce, ale asi skutečnost, že z hlediska hagiografie bylo 
podstatné dodržení rozměru stěn Santa casy vnímané jako relikvie, ni- 
koliv výtvarné opláštění mramorovými deskami se sochařskou výzdo- 
bou, a v tomto smyslu je slánská kaple asi věrna originálu.

Po roce ���� byla Svatá chýše poničena. Tehdy vzal za své i oltář, kte-
rý nesl znaky Bernarda Ignáce z Martinic a jeho druhé ženy Polyxeny 
z Dietrichštejna, z interiéru se podařilo alespoň zachránit stříbrné raně 
barokní antipendium.

Loreta a loretánská literatura. Italské Loreto představuje dodnes jedno z nejvýznamněj-
ších poutních míst. Cílem poutníků je legendární Svatý domek – Santa casa a soška Černé 
Matky Boží. Svatý domek stával v rodišti Panny Marie v Nazaretu a byl uctíván již v době 
prvních křesťanů. Podle legend došlo k jeho přenesení ��. �. ����, a to do Dalmacie, poblíž 
městečka Tersato. A konečně, o tři roky později ��. ��. ����, byla Svatá chýše přemístěna 
přes Jadran do jednoho lesíka u města Ancony, kde vyrostlo proslulé poutní místo – ital- 
ské Loreto. Přenesení viděli pastýři a výjev se stal častým námětem pro umělce – je vyma-
lován na čele slánské kaple.

Ve františkánské knihovně se od Bernarda Ignáce z Martinic nacházela loretánská lite-
ratura v italštině. V první z trojice italik – La S. Casa abbellita… (Loreto ����), kterou napsal 
Silvio Serragli, je kaple zevrubně popsána a je zde navíc, ve XX. kapitole De principi e per-
sonaggi, che hanno peregrinato alla Santa Casa, upřena pozornost k úctě Svaté chýše v rámci 
Evropy. Snad se pod nepřesně přejatými jmény urozených poutníků Evropanů nalézá také 
jméno Martinicovo …I Conti di Tonauien, di Martinez, Pappenneim, Valsteim, Diechristeim, 
Zoler, Arach… Téhož dne, �. září ����, dal Martinic konventu i známou Torselliniho kni-
hu – Historia delľ origine e translatione della Santa Casa… (Venetia ����). Posledním známým 
italským loretánským tiskem, který klášter od hraběte získal, byla „čtyřicetidenní rukověť“ 
modliteb loretánského poutníka – Quarantena per visitare spiritualmente la Santa Casa di 
Loreto, jež vyšla ve Vídni a ve slánské františkánské knihovně je evidována k roku ����.
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Interiér loretánské kaple ve Slaném, p�ed r. ����
﹙fototéka Vlastiv�dného muzea ve Slaném﹚

Bernard Sannig v rukopise Chronica de Origine (����) při popisu inte-
riéru kostela uvádí, že místnost protilehlá sakristii, na evangelijní straně, 
byla pokladnicí loretánské kaple (…est magno thesauro gemmarum, calicum, 
monstrantiarum, statuarum et aliorum… ad sacram Domum Lauretanam).

Velké množství darů dokládají i zápisy v konventní pamětnici. Tak 
v roce ���� věnoval kapli zakladatel kláštera stříbrnou sošku Ježíška a or-
nát, o rok později hraběnka z Náchoda šatečky pro loretánskou sochu 
s motivem květů a smuteční ornát; v roce ���� Bernard Ignác společně 
se Zuzanou Polyxenou z Dietrichštejna daroval relikviáře a téhož roku 
šatečky pro Pannu Marii. O pět let později dosvědčuje Bernard Ignác 
z Martinic, že převzal od hraběte Ferdinanda z Heissensteinu ostatky 
sv. Pavla, které Ferdinand obdržel od vdovy po generálu Butlerovi, jenž 
je dobyl v Německu ve švédské válce. Zároveň potvrzuje, že je uložil do 
stříbrné schránky, kterou opatrovala loretánská kaple ve Slaném. V roce 
���� dostal klášter od hraběte z Vrtby stříbrnou monstranci. V roce ���� za 
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kvardiána Francisca Nübera byl obohacen slánský loretánský poklad – Lau-
retanae Domus �esauro – o pacifikál, v němž byly schraňovány ostatky 
Kristova kříže.

Již tento neúplný výčet naznačuje hodnotu souboru, který později 
zanikl. První újmu mu přineslo rozhodnutí Josefa II. z roku ����, ve kte-
rém se stanoví, že veškeré votivní dary ze zlata, stříbra a vosku se musí 
z kostelů odstranit. V roce ����, kdy klášteru hrozila zkáza, byl všechen 
majetek inventarizován a později (����, ����, ����) museli františkáni 
odevzdat řadu kalichů, monstrancí, stříbrných relikviářů do pražské 
mincovny. Tak spěl slánský loretánský poklad ke svému konci. O někdej-
ším významu této části konventu dodnes svědčí zbytky nástěnných maleb.

Nástěnné malby v bývalé loretánské klenotnici. V první místnosti, do které se vstupo-
valo z kněžiště, rozeznáme centrální námět Madony, patrně Panny Marie Loretánské. Frag-
menty na okolních stěnách připomínají úctu k Bohorodičce, kterou jí vzdávají zástupy 
panen a andělů, přičemž jsou tu také scény z jejího života, její radosti – Narození Ježíška 

– i bolesti – Panna Maria Sedmibolestná. Na tento prostor navazovala další místnost, kte-
rou se procházelo do konventní budovy. I zde byla na vrcholu kopule zobrazena Panna Ma-
ria s malým Ježíškem, další fresky odkazují na její život. Opět se setkáváme s Narozením 
Spasitele – ve františkánském řádu měl tento novozákonní příběh výjimečnou roli – ten-
tokrát s přicházejícími pastýři. Na výjevu oslavy Panny Marie s anděly hrajícími na loutnu 
a varhany vidíme i výrazný motiv hvězdy, která Matku Boží symbolizuje (Hvězda jitřní), ale 
v tomto případě spíše poukazuje k „matce kláštera“ – již zmíněné Polyxeně ze Šternberka. 
Fresky namaloval neznámý umělec kolem r. ����.

Fragmenty nást�nných maleb v bývalé klenotnici kláštera 
Panna Maria a symbolický motiv hv�zdy, kol. r. ����

﹙snímek Vladimír P�ibyl﹚
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O uměleckém řemesle té doby vypovídá raně barokní kalich (kolem 
roku ����), který podle ikonografické výzdoby patrně pochází právě ze
slánského františkánského kláštera.

Raně barokní kalich s vyobrazením františkánských světců a kasule s martinickým 
a dietrichštejnským znakem. Kalich je zdoben modrými kameny s emailovými destička-
mi. Na spodní části nohy jsou na nich zpodobněni – Spasitel, Panna Maria Immaculata, 
sv. František z Assisi; na kupě pak sv. Šebestián, sv. Antonín Paduánský a sv. Rozálie. Vznikl 
kolem roku ����; nese městskou značku zlatníka Nového Města pražského a přepunco-
vací značku (����–����). Kalich se nalézá ve sbírkách Vlastivědného muzea ve Slaném. 
V regionu se také zachovala raně barokní kasule (po r. ����) – barevná příloha VI, která je 
bohatě zdobená našívanými zlacenými korálky a přívěsky. Ve spodní části ornátu je erb 
Martiniců a Dietrichštejnů – příklad výzdoby loretánské kaple ve Slaném, pro kterou moh-
la být zhotovena.

Ran� barokní kalich ze Slaného s oválnými medailony
se sv. Františkem a sv. Antonínem Paduánským

﹙snímek Pavel Vychodil﹚

Nevíme jistě, zda nynější řezba Panny Marie Loretánské je tou původ-
ní, kterou zakladatelé přivezli z Itálie. Po josefínských reformách a dal-
ších peripetiích ��. věku, kdy klášter sloužil jako lazaret, přichází krize. 
V té době byla ukradena také loretánská socha, kterou údajně získal zpět 
kvardián Gilbert Procházka.
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Detaily oválných medailon� se sv. Františkem
a sv. Antonínem Paduánským ﹙snímek Vladimír P�ibyl﹚

Tak jako na jiných poutních místech je Panna Maria Loretánská ve 
Slaném spojena s řadou zázraků, které se udály při prosebných návště-
vách velkého počtu věřících. K pouti navíc vyzývaly buly Svatého stolce, 
který uděloval poutníkům do slánského kostela odpustky (např. v roce 
���� papež Alexander VII. nebo v roce ���� Kliment IX.). V roce ���� se-
stavil přehled zázraků slánský kvardián Eligius Lintzsinger, a to již od 
roku ����. Na seznamu se ocitl i Matěj Hartman Ondřej z Klarštejna, 
stavebník baroka v Budeničkách, kterého zázračně opustily v roce ���� 
vysoké horečky. Stal se tak věrným příznivcem konventu a nakonec našel 
poslední spočinutí v kryptě klášterního kostela. Ne všechna uzdravení, 
byť v dobrém mínění považovaná za zázračná, byla jako taková nako-
nec uznána. Příkladem nám může být Kateřina Josefa Selkubera z Loun, 
která putovala pěšky do Slaného o svátku Sv. Trojice v roce ����, kde jak  
tvrdila, byla mocí loretánské Madony vyléčena. Komise slánských rad-
ních, která se sešla, aby zázrak posoudila, přizvala i představeného slán-
ského kláštera Ludovica Kavku. V protokolu nakonec uvedla, že prav-
du jmenovaná „nadvyšuje“. Tuto skutečnost pak i manželka lounského 
truhláře přiznala.
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Barokní p�estavba kláštera a kostela
Otázka jejího autorství

Dnešní podoba kostela, který se tak působivě uplatňuje nad měs- 
 tem, je dílem rozsáhlé přestavby, již zapříčinil požár, který propukl 

��. června ����.

Slánský kostel Nejsvětější Trojice. Vznikl po založení nového hřbitova (����) snad v roce 
����, kdy je uváděn kamenický mistr Wolf. Hrubou stavbu dokončili v roce ����, neboť 
toho roku sepsalo město Slaný smlouvu s roudnickým mistrem Janem Hoffmanem o zho-
tovení krovu a následném pokrytí střechy šindelem. Pak se pokračovalo po dlouhé odmlce. 
Teprve k roku ���� se datuje smlouva – řezaná cedule – o zaklenutí, které provedl Vlach  
Jacopo Mazzetti, za jehož jménem je přídomek z Buštěhradu. Z původního hřbitovního 
kostela, který na své kresbě zachytil Willenberg, se zachovala klenba kněžiště, čelní věže 
(neomítnuté zdivo) a jejich podklenutí s hřebínky.

Konventní kostel Nejsv�t�jší Trojice ve Slaném
﹙snímek kol. r. ����, SÚA Praha, ŘF﹚
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Stalo se tak při hostině, kterou řeholníci vystrojili na počest zaklada-
tele konventu. Neštěstí snad způsobil komín kamen kuchyně a brzy byla 
v plamenech nejen střecha kláštera. Oheň se rychle rozšířil na střechu 
kostela, následovalo zřícení klenby, která poškodila loretu; zvony ve vě-
žích se žárem roztavily. V konventu byla rovněž narušena klenba chodby 
a údajně vyhořela i knihovna. Snad však pouze část, neboť se dochovala 
celá kolekce knih, které vyšly před tímto datem a několik z nich dokonce 
Bernard Ignác z Martinic v období před požárem knihovně věnoval.

Bernard Ignác ve velice krátké době klášter obnovil a pozměnil i vzhled 
kostela. Běží o příklad důvtipu architekta, který upravil podélnou dis-
pozici renesančního chrámu v řešení podélně centrální, jakýsi mohutný 
svatostánek, který ve středu schraňoval loretánskou kapli. Možná, že byl 
architekt spíše vázán přáním stavebníka, jenž chtěl alespoň v hrubých 
rysech připodobnit stavbu poutnímu kostelu v italském Loretu.

Otázkou autorství této přestavby se poprvé zabývala Libuše Urešová, 
která uvažovala o Carlu Luragovi. Ten se totiž v jednom dopise, ulože-
ném v archivu �un-Hohensteinů, omlouvá za zdržení, neboť byl zane-
prázdněn prací pro Bernarda Ignáce z Martinic. Dopis je datován dnem 
��. ��. ����, tedy v době, kdy byla oprava slánského komplexu v plném 
proudu. Při stavebně historickém průzkumu, prováděném Miladou Vilím- 
kovou, byla nadhozena i jiná alternativa, jež vycházela z nových archiv-
ních zjištění. V roce ���� byli architekt Domenico Orsi a kameník Gio-
vanni Battista Allio zapsáni ve zdejších matrikách jako svědci při svatbě 
a křtu. O autorství Orsiho by snad vypovídalo i podélně centrální řešení, 
pokud však nebylo určující zmíněné napodobení centrální stavby koste-
la v Loretu. A uvažovat o tom, že by ještě v roce ���� probíhaly podstat-
nější stavební úpravy, asi nelze, neboť byly patrně dokončeny ještě roku 
����, nebo nejpozději zjara roku příštího. A tak otázka, kdo se z obou 
architektů rozhodujícím způsobem uplatnil při rekonstrukci, zůstává 
stále otevřena.

V souvislosti s obnovou kostela připomeňme i heraldickou výzdobu 
zasazenou do bohaté barokní štukatury hlavic pilastrů. Vynikají tu čtyři 
znaky – dva patří Martinicům, pak je zde erb Dietrichštejnů a Bukůvků. 
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Výzdoba reprezentuje Bernarda Ignáce, jeho bratra Maxmiliána Valen-
tina a jejich manželky – Polyxenu z Dietrichštejna a Annu Kateřinu Bu-
kovskou z Bukůvky. Bernard Ignác a Maxmilián Valentin v té době vystu-
pují i jako stavebníci konventu františkánů v Hájku.
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Um�lecké za�ízení konventního kostela
v baroku

Dne ��. srpna ���� vysvětil kardinál Arnošt z Harrachu nejen hlavní  
 oltář Nejsvětější Trojice, ale i další menší – na levé straně sv. Fran-

tiška z Assisi (tehdy ještě i sv. Brigity a Všech svatých), na pravé sv. Anto- 
nína Paduánského, za kaplí pak sv. Archanděla Gabriela a sv. Anny a ol-
tář v loretánské kapli. Z umělecké výzdoby této etapy se nezachovalo nic. 
Při rozšíření kostela po požáru v roce ���� o boční apsidy vznikly i nové 
oltářní architektury. Bernard Sannig uvádí ve svém rukopisu Chronica de 
origine (����) nové oltáře – sv. Kříže a Porciunkule.

Z výtvarného hlediska jsou zajímavé oba boční oltáře františkán-
ských světců, které snad byly, a to včetně jejich architektury, pořízeny za  
Jiřího Adama z Martinic a jeho manželky, rozené ze Šternberka, jako je-
jich votivní dar. Cenné jsou zejména dva obrazy sv. Antonína Paduánského  
a sv. Františka z Assisi, které se tradičně připisují Janu Jiřímu Heinschovi.

Oltářní obrazy sv. Františka z Assisi a sv. Antonína Paduánského (����). Autorem patr-
ně Jan Jiří Heinsch – barevná příloha V, původně na bočních oltářích v bohatých stříbrných 
rámech (� liber stříbra). V roce ���� si kvardián Gilbertus Haidosch posteskl, že malíř ne-
správně zachytil sv. Antonína, který je zobrazen v hábitu konventuála, nikoliv františkána. 
Teprve v roce ����, za kvardiána Ludovica Tomíčka, bylo řeholníkovo roucho přemalováno. 
Nebyl to však již Jan Jiří Heinsch, neboť ten zemřel r. ����. Raně barokní oltářní architek-
tury získaly někdy v polovině ��. století nové tumby, ale nakonec přišly o své bohaté rámy, 
které museli v roce ���� františkáni předat do mincovny. V obou případech jde o hodnotná 
raně barokní plátna, která vynikají zejména výtvarným pojednáním. Zatímco čelně zobra-
zený stigmatizovaný sv. František v řeholním rouchu tradičně rozjímá nad prostým kří-
žem, sv. Antonín Paduánský na knize přináší žehnajícího Spasitele světa, jehož vládu nad 
světem připomíná panovnické jablko ve formě zeměkoule.

Oltář Porciunkule byl původně umístěn v apsidě naproti oltáři 
sv. Kříže a visel na něm obraz Panny Marie Andělské, který byl později 
přemalován, oltář sám zrušen a nahrazen oltářem sv. Barbory. Porciun-
kulské plátno pak bylo pohozeno v sakristii, kde v podstatě podlehlo 
zkáze. Díky slánským karmelitánům, kteří dnes v klášteře působí, se je 
však podařilo zachránit.
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Obraz Porciunkule – barevná příloha IV. Svatý František z Assisi se pro svou zvláštní úctu 
k Panně Marii pečlivě staral o kostelík zasvěcený Panně Marii Andělské, nazývaný také Por-
ciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Spolu se svatou Klárou 
tu založil druhý františkánský řád a také dokonal běh svého pozemského žití. Z těchto dů-
vodů rodina řádů sv. Františka slaví �. srpna svátek Panny Marie Andělské (Porciunkule). 
Na slánské malbě nalezneme výjev, jak sv. František získává plnomocné odpustky. Podle 
tradice obdržel od papeže Honoria III. (†  ����) pro kostelík Panny Marie Andělské také 
privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili 
i na další kostely. Ve Slaném kázal o porciunkulové pouti v r. ���� i Jan Adam Svoboda 
ze Zlonic, který svou homilii, jež vyšla tehdy tiskem, nazval Portiuncula aucta in grandem 
portionem / aneb pod jménem malé částečky, což vyznamenává Portiuncula veliké dary, milosti 
a nadání plnomocných odpustkův obsazené. V polovině ��. století se v konventních kostelech 
františkánů nacházely oltáře Porciunkule v Plzni a Slaném, kaple Porciunkule byla zřízena 
v roce ���� u Panny Marie Sněžné v Praze.

Severinus Wrbczanský ve svém popise kláštera zaznamenal již de-
vět oltářů, přičemž jako nové uvádí sv. Petra z Alkantary na levé straně 
a sv. Jana Nepomuckého na straně pravé.

Pokud běží o oltář sv. Petra z Alkantary, španělského řeholníka, jehož 
úsilí o obnovu duchovního života menších bratří ovlivnilo i sv. Terezu 
z Avily, zanikl po roce ����. O úctě k španělskému světci napovídá i sku-
tečnost, že v konventní knihovně bylo uloženo patnáct výtisků jeho me-
ditací Meditationes sancti Petri de Alcantara Hispani… (����). Původní ba-
rokní oltář doplnila v roce ���� historizující architektura, do které byly 
zasazeny sošky Čtrnácti svatých pomocníků. Poslední představený kláštera 
Hyacint Holický píše, že oltářní obraz byl v roce ���� zaslán k opravě 
pražskému malíři Salvátoru Novákovi. Podle slov kvardiána však zbyteč-
ně, neboť byl v dobrém stavu a malíř místo toho, aby jej opravil, nama-
loval nový. Staré plátno prý tak ohořelo v pražském klášteře ve „Francisci 
cele“, že se stalo bezcenným. Oltář sv. Jana Nepomuckého, ze kterého se 
zachovala alespoň socha světce, byl postaven v roce ����, a to nákladem 
Norberta Krumlovského.

Dominantou kostela je hlavní oltář Nejsvětější Trojice – barevná přílo- 
ha XII, jehož architektura vznikla před Velikonocemi ���� a cenná so-
chařská výzdoba – sv. František a sv. Antonín Paduánský – o šest let poz-
ději v roce ����. Definitivně byl oltář dokončen v roce ����, kdy byl zho-
toven svatostánek a na oltář přidány relikviáře. Zprvu ponechali oltářní 
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obraz z roku ����, ale protože byl určen přece jen na pohledově kratší 
vzdálenost, namaloval Procopius Franz v roce ���� nový, ten však byl 
v roce ���� nahrazen dalším plátnem, tentokrát od Emanuela Dítěte. 
Obě plastiky představují z výtvarného hlediska skvělé příklady pozdně 
barokního sochařství, kdy řezbář pracoval i s ohledem na detail, což se 
promítá do pojednání prstů a mimiky tváří obou světců.

Téměř ze stejné doby – z roku ���� – pochází i mohutný ciboriový  
oltář sv. Kříže s ústřední sochou Ukřižovaného, jehož pořízení se uhra-
dilo z příspěvků dobrodinců kláštera. Poněkud nejasný je námět pra-
vé poloviny nástěnné malby za oltářem; na levé je starozákonní příběh 
o Mojžíšovi a měděném hadu (Numeri; ��, �–�), který se tradičně inter-
pretuje jako předobraz Kristova ukřižování. Pro nás může být zajímavé, 
že krásnou dřevěnou mříž před oltářem vyřezal v roce ���� slánský řehol-
ník – �adaeus Ratajský (†  ���� České Budějovice).

Historický snímek oltá�e sv. K�íže, kol. r. ����
﹙fototéka Vlastiv�dného muzea ve Slaném﹚
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Obraz Ukřižovaného Krista. Za loretánskou kaplí, kde stával oltář sv. Archanděla Gabri-
ela, byl v roce ���� umístěn oltář Ukřižovaného Krista, který dříve dominoval Martinické 
kapli v katedrále sv. Víta v Praze. Jedná se o rozměrné plátno od pražského malíře raného 
baroka Jana Jiřího Heringa z roku ����. Po roce ���� byl objeven také nástavec tohoto 
oltáře – obraz sv. Ondřeje a Vavřince. Při opravě kostela byl oltář přesunut do apsidy, kde 
vystřídal oltář sv. Barbory, před nímž se tam nalézal oltář Porciunkule.

Z dalších výtvarných památek baroka v kostele je třeba poukázat na 
kazatelnu s hodnotnou malířskou výzdobou. Vedle církevních Otců na 
poprsnici řečniště nepochybně zaujme novozákonní motiv Kristova Zá-
zračného rybolovu na zábradlí schodiště.

V souvislosti s řezbářskou barokní prací zmíníme i varhany, které sice 
v době minulé zcela přišly vniveč, ale přesto zde zůstal prospekt a do-
dnes můžeme obdivovat, jak jej naši předci dovedně dokázali pohledově 
uplatnit v rámci interiéru. Bylo to i praktické, neboť varhany mohly dopro- 
vázet liturgii hodin v chóru, protože přímo za nimi se nacházela oratoř.

Právě při úpravě varhan se osvědčil další františkánský řeholník 
fr. Benedikt Šlechta (†  ���� Hájek), který pracoval na korpusu skříně od 
července ���� do ledna ����. Vlastní hudební nástroj – varhany s dvanác-
ti mutacemi a třemi měchy – dokončil varhanář Antonín Reiss v červnu 
���� a �. července byly při mši prezentovány. Oratoř byla nově zařízena 
v roce ����, kdy pod vedením Benedikta Šlechty osadili nové chórové lavi-
ce a krásný vyřezávaný otočný pulpit z dubového dřeva.

V chóru se také komunita společně modlila kompletář, na jehož kon-
ci vzdávali františkáni hlubokou úctu Prostřednici a Orodovnici Panně 
Marii. Řeholníci často recitovali modlitbu, která je připisována sv. Bo-
naventurovi …Sacrosanctae et individuae Trinitati… Přesvaté a nerozdílné 
Trojici, ukřižovanému člověčenství našeho Pána Ježíše Krista, plodné nepo-
rušenosti přesvaté a přeslavné vždy Panny Marie a sboru všech svatých budiž 
chvála, čest, velebení… A výtvarným ohlasem na tuto modlitbu je plátno 
Korunování Panny Marie.

Obraz Korunování Panny Marie, neznámého autora kol. r. ����, restaurovaný v letech 
����–���� akad. mal. Pavlem Blattným. Výtvarně je vystavený na diagonální kompozici
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a má ustálené ikonografické téma – Korunování Panny Marie Ježíšem Kristem, Bohem Ot- 
cem a Duchem svatým, přičemž Panna Maria v neporušenosti přesvaté je vyobrazena jako 
Immaculata – Panna Maria počatá bez poskvrny dědičného hříchu – mladá žena, oblečená do 
bílého šatu a modrého pláště, s rukama složenýma na prsou, nebo sepnutýma v modlitbě 
na zeměkouli obtočené hadem.

Obraz Korunování Panny Marie z orato�e slánského
františkánského kláštera, kol. r. ����

﹙snímek Pavel Vychodil﹚
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Kamenná socha�ská výzdoba
Alej ke klášteru

V areálu konventu dnes spatříme některé ze soch zdobících kdysi alej  
 lip, které byly od města vysázeny ve dvou řadách v roce ����. Mezi  

stromy se postupně díky dobrodincům kláštera objevovaly sochy. K prv-
ním takovým příznivcům patřil Jan Schuster ze Smečna, který zde dal  
postavit Pannu Marii Bolestnou, jejíž torzo s původním soklem se zacho- 
valo dodnes. Z roku ���� máme zprávu o další dvojici kamenných skulp-
tur sv. Františka a sv. Antonína Paduánského, na které přispěl Heinrich 
Bauer, ředitel slánského panství, a radní David Danielis. Jak vyplývá z kon- 
ventní pamětnice, byly v roce ���� pořízeny další tři sochy, a to Spasi- 
tel a dále sv. Bonaventura a sv. Petr z Alkantary. Tato barokní galerie zdobi- 
la alej až do roku ����, kdy všechny skulptury přenesli do areálu kláštera.

Sv. Antonín a sv. František byli kvůli poškození nahrazeni novými 
sochami od slánského umělce Antonína Havla, patrně byl také opraven 
sv. Bonaventura. Po likvidaci kláštera v roce ���� došlo k dalšímu pustoše-
ní, překážela skulptura Spasitele, která byla sražena a zakopána do země.

Galerie soch na nádvo�í kláštera ﹙kol. r. ����, SÚA Praha, ŘF﹚
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Sk�í�ové nekrologium slánských františkán�
Ob�ti morové epidemie

Františkánská krypta a h�bitov u kostela

V každém františkánském klášteře pečovali o nekrologium, pamětní  
 knihu, do které se zapisovala úmrtí spolubratrů sv. Františka, kteří 

v české provincii žili. Každý den tak bratři vzpomínali jména těch, jež 
ten den zemřeli, lépe řečeno – zrodili se pro nebe. Vypovídají o tom 
i úmrtní oznámení, která po odchodu člena řádu na věčnost byla roze- 
sílána jednotlivým řeholním domům, aby se mohlo zanést do nekro-
logia datum skonu. Tato oznámení měla tradičně v záhlaví nadpis Pax 
vivis cunctis / requies defunctis – Mír všem živým / pokoj zemřelým. Násle-
doval úryvek z homilie sv. Cypriána na žalm Qui habitat (��,� Kdo pře-
býváš v ochraně Nejvyššího), který vyjadřuje, že sice žijeme a umíráme 
a že žijeme, abychom zemřeli, ale především umíráme proto, abychom se na-
rodili. A v tomto smyslu vnímali františkáni časnost, neboť z pohledu 
věčnosti byli stále spolu. Výrazem této víry bylo i skříňové nekrologium 
slánských františkánů – Nomina Patrum et fratrum in hoc Conventu slanensi  
ab AD ���� defunctorum – Jména otců a bratří, kteří v tomto konventu od  
roku ���� zemřeli. Ukládalo se kdysi v chóru nad varhanami. Při modlitbě  
se tak žijící řeholníci scházeli nad svými spolubratry, kteří byli pohř- 
beni dole v kryptě pod loretánskou kaplí. Skříňová nekrologia byla  
i v jiných klášterech, ale slánské nekrologium má jedinečnou ikonogra-
fickou výzdobu.

Skříňové nekrologium slánských františkánů (����) – barevná příloha III. Ve spodní čás-
ti nalezneme závěrečný text modlitby za zemřelé Beati Mortui qui in Domino moriuntur… 
blahoslavení zemřelí, kteří v Pánu umírají. Na dřevěných dvířkách je v tradičních symbolech 
naznačen úděl časného života slánských františkánů. Na náhrobní desce spočívá hlava ře-
holníka, její odvrácená polovina je již lebkou položenou na překřížených kostech s kosou, 
která je ozdobena nápisovou páskou s latinským textem – florens / emarcui (kvetoucí
/ uvadl jsem); druhá je tváří řeholníka plného života, s tonzurou, jeho oko je spojeno 
paprskem, který se odráží od zrcadla (speculum) na kříži, s Božím okem. Přesýpací ho-
diny značí časnost, paprsek poznávání Stvořitele proniká ještě slunečnicí a mraky – naše 
nedokonalé poznání, a to jen za předpokladu modlitby a následování Krista – to je postoj ře-
holníka, který se jako slunečnice otáčí za svým Sluncem. Střed květiny – hnědá barva – to 
je františkánský hábit a její okvětí připomíná sluneční kotouč s trigramem IHS – Jména 
Ježíš, který souvisí s františkánským observantským hnutím Jana Kapistránského a Ber-
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nardina Sienského. Zrcadlo na kříži může znamenat různé prameny františkánské spiri-
tuality a teologie. V dopise sv. Kláry (†  ����), která píše Anežce České, čteme …patření na 
Něho, který je bez poskvrny, oblažuje všechny občany nebeského Jeruzaléma. Do tohoto zrcadla se 
denně dívej, královno, snoubenko Ježíše Krista… I v teologii sv. Bonaventury se objevuje často 
motiv zrcadla a jsou po ruce i provinční statuta – Statuta provincialia – z roku ����, kde je 
v úvodu výzva …naše serafická víra ať je svatá a neposkvrněná, ve které jako v zrcadle bez skvrny
je nahlížen Spasitel. Seznam mrtvých slánských řeholníků, který byl ve skříňce opatrován, 
se nepodařilo nalézt.

Kapitolu v konventní kronice, která je věnována mrtvým slánským 
františkánům, zahajuje výčet zesnulých při morové epidemii v roce ����. 
První obětí se stal kazatel pocházející z moravského Mikulova Anselmus 
Heiss, který podlehl morové nákaze o svátku sv. Antonína Paduánského 
��. června ���� a byl pohřben na zahradě konventu. Druhým bratrem 
byl Slezan fr. Carolus Scholtz, který, jak se zmiňuje kronikář, odevzdal 
duši Stvořiteli ve svých �� letech �. července a pochovali ho na hřbitově. 
O několik dní později – ��. července – zemřel ve věku �� let opět Sle-
zan Timotheus Heintze a jeho tělo uložili do krypty kostela. Po smrti 
slánského děkana a vikáře Bláhy vypomáhal ve městě zpovědník kláštera 
Stephanus Joneta, nakažen morem skonal uprostřed noci ��. srpna. Dal-
ším byl loretánský sakristán Ildephons Krüppner, který po svátku Nane-
bevzetí Panny Marie ulehl a po devatenácti dnech v horečkách a boles-
tech opustil tento svět ve svých �� letech. Černá smrt si dále vybrala �. 
září bývalého provinciála (����) a tehdy slánského spirituála – Slezana 
Jana Evangelistu Fritsche a o několik dní později – ��. září – třiačtyřice-
tiletého kazatele Alexia Orenta. Naposledy zesnul ��. října ve věku �� let 
Slezan David Neügebauer, kazatel a zpovědník, jenž ve františkánském 
řádu působil �� let.

Většina řeholníků spočinula v řádové kryptě pod loretánskou kaplí, 
která je rozdělena na dvě části – místnost k oltáři byla vyhrazena pro 
dobrodince a příznivce kláštera, směrem ke věži pak pro řeholní bratry. 
Krypta sloužila až do roku ���� a posledním pohřbeným byl patrně kvar-
dián Desiderius Lebeda.

Po roce ���� našli bratři věčný odpočinek na řádovém hřbitově, který  
je situován za apsidou kostela – za oltářem sv. Kříže. Podle dostup- 
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ných pramenů tu leží třicet františkánů, mezi nimi P. Prokopius Franz 
(†  ����) nebo vynikající kazatel Petr Morávek (†  ����). Poslední byl 
na tomto svatém poli pochován v roce ���� kuchař fr. Ferdinand Pe-  
kárek. (Nekrologium slánských františkánů na str. ��–��.)

Pohled do refektá�e slánského kláštera, kol. r. ����
﹙fototéka Vlastiv�dného muzea ve Slaném﹚
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Výzdoba refektá�e
a františkánské nebe

Ve východní části konventu byl velký refektář, kde se řeholníci schá- 
 zeli u stolu. Mlčení zde při jídle doprovázela četba Řehole a Závěti 

sv. Františka, výkladů papežů k těmto pramenům a dalších textů spoje-
ných s životem františkánů.

Podobu refektáře před jeho devastací po roce ���� známe z fotografie.
V čele bylo umístěno mramorové lavabo (nádoba na umývání rukou) a na 
stěnách rozvěšeny obrazy františkánských svatých. Ze snímku je patrné, 
jak je na stěně okolo lavaba dřevěné obložení. Při nedávné opravě omí-
tek se po odstranění mladších nátěrů objevila původní nástěnná malba 

– iluzivní edikula, v jejímž středu pak vystupovalo zmíněné lavabo. Fres-
ka podle tehdejšího zvyku imitovala mramorovou architekturu a v horní 
části edikuly mezi figurami andělů, z nichž jeden nese kartuši s několika
dochovanými písmeny, je další kartuše s latinským textem a chronogra-
mem TrIaII � sanCtIssIMae � sInt � GLorIa Honor � aC GratIae – Nejsvě-
tější Trojici ať je sláva, čest a díky (chronogram ����). Téhož roku položili 
v refektáři parketovou podlahu – čtvercové tabule. Rovněž bychom zde 
našli sochy Ukřižovaného, Panny Marie a sv. Jana Evangelisty; interiér 
doplňovaly nástěnné hodiny (horologium).

Zajímavé však byly zejména oválné obrazy svatých. A právě ony nám 
dovolují nahlédnout přes hranici výtvarného umění ke každodennímu 
duchovnímu životu františkánů – k jejich spiritualitě, ve které měly pod-
statný význam svátky řádových světců, jejichž výčet nám nejlépe předsta-
ví Sannigovo Manuale minoriticum (����) – františkánský sanktorál.

Františkánský sanktorál v baroku. Z významnějších františkánských svátků připomeňme: 
v lednu Svátek Jména Ježíš (��.); v únoru Přenesení ostatků sv. Antonína (��.); v březnu 
Přenesení ostatků sv. Bonaventury (��.), v roce ���� byl svatořečen sv. Jan Kapistránský a je-
ho svátek byl ustanoven na ��.; v dubnu se slavilo Přenesení ostatků sv. Didaca; v květnu 
sv. Paschal (��.), Přenesení ostatků sv. Bernardina Sienského (��.) a svátek sv. Bernardina 
s oktávem (��.), Přenesení ostatků sv. Františka (��.); v červnu sv. Antonín z Padovy (��.); 
v červenci sv. Alžběta Portugalská (�.) a svátek Serafického doktora sv. Bonaventury s oktá-
vem (��.); na začátku srpna svátek Panny Marie Andělské – Porciunkule (�.), pak sv. Klára
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s oktávem (��.), poté sv. Ludvík biskup (��.); v září svátek Vtištění svatých stigmat sv. Fran-
tišku (��.); v říjnu sv. František s oktávem (�.), sv. Daniel (��.), sv. Petr z Alkantary s oktávem 
(��.); v listopadu Přenesení ostatků sv. Ludvíka biskupa a svátek sv. Didaca s oktávem (��.).

V refektáři původně visely dvě kolekce obrazů, přičemž datování – rok 
���� – máme archivně zatím doloženo u té rozsáhlejší. Osm pláten je dí-
lem umělce pozdního baroka Jana Václava Spitzera (†  ����), jak přesvěd-
čivě rozpoznal Martin Mádl, a to na základě rozboru konvolutu kreseb 
medailonů františkánských světců (dnes uložen v Památníku národního 
písemnictví). Ty byly předlohou pro definitivní slánské malby.

Máme před sebou světce, kteří reprezentují rozvoj řádu. Prvním je 
zakladatel sv. František z Assisi (†  ����), pak bezprostřední následovníci 
sv. Antonín Paduánský (†  ����) a sv. Bonaventura (†  ����), sv. Ludvík z Tou-
louse (†  ����), následuje sv. Jan Kapistránský (†  ����), který představuje 
observantské hnutí, a po té přicházejí světci uctívaní v baroku – sv. Petr 
z Alkantary (†  ����), sv. Didac (†  ����) a sv. Paschal Baylonský (†  ����).

(I.) Sv. František z Assisi (†  ����). Kolem roku ���� přijal jáhenské svěcení, a když začal 
kázat v Assisi, přidalo se k němu několik následovníků; tak vzniklo první františkánské 
společenství (����). Se sv. Klárou založil řád klarisek (����) a pro laiky společenství �. řádu 
(����). Definitivní františkánská řehole byla schválena v roce ����. Stigmata, která se v sa-
motě na hoře La Verně objevila (����) na jeho těle, ho ještě víc připodobnila Kristu. Za 
svatého byl prohlášen už ��. července ���� papežem Řehořem IX. Plátno je poškozeno 
nejvíc z celé kolekce.

(II.) Sv. Antonín Paduánský (†  ����) – barevná příloha VII, rodák z Lisabonu, narozen ko-
lem roku ����. Původně řeholním kanovníkem sv. Augustina, ale brzy po přijetí kněžského 
svěcení přestoupil k menším bratřím (����) a přijal jméno Antonín. Odešel hlásat evan-
gelium do Afriky, ale záhy onemocněl a musel se vrátit do Evropy. Po krátkém pobytu na 
Sicílii se setkal se zakladatelem řádu menších bratří sv. Františkem z Assisi (����). Na jeho 
kázání přicházely tisíce lidí. Známé je jeho „Kázání rybám“. Tradičně je zobrazován s lilií, 
nebo, jako v našem případě, s Ježíškem v ruce a knihou. Sv. Antonín Paduánský zemřel  
��. �. ���� ve svém klášteře v Arcelle u Padovy. Obraz byl restaurován v roce ���� akademic-
kou malířkou Markétou Pavlíkovou a akad. mal. Lenkou Helfertovou.

(III.) Sv. Bonaventura (†  ����) studoval v Paříži filozofii a teologii a stal se magistrem.
Vstoupil k menším bratřím (����) a učil s dobrými výsledky své spolubratry v řádu. Byl 
zvolen generálním ministrem (����). Vedle sv. Tomáše Akvinského je považován za nejvý-
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Barevná p�íloha I

Portrét Bernarda Ignáce z Martinic a jeho manželek
Polyxeny ze Šternberka ﹙�  ����﹚ a Polyxeny z Dietrichštejna

kol. r. ���� ﹙Vlastiv�dné muzeum Slaný﹚

Barevná p�íloha II

Pergamenové desky nejstarších Pam�tí slánského kláštera
﹙Memoriale… ����﹚ zhotovené z �ásti gotického rukopisu,

patrn� žaltá�e ﹙súa Praha, �f, kart. ���, i. �. ����﹚
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Barevná p�íloha III

Sk�í�ové nekrologium slánského kláštera, ����
﹙snímek Pavel Vychodil﹚
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Barevná p�íloha IV

Obraz Porciunkule ﹙sv. František získává plnomocné odpustky﹚
p�vodn� na oltá�i v kostele Nejsv�t�jší Trojice ve Slaném

oltá� p�ipomínán již p�ed r. ���� ﹙snímek Ivo Hor�ák﹚
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Barevná p�íloha V

Jan Ji�í Heinsch ﹙?﹚: obraz sv. Františka
a sv. Antonína Paduánského, ����

kostel Nejsv�t�jší Trojice ve Slaném ﹙snímek Pavel Vychodil﹚

Barevná p�íloha VI

Ran� barokní kasule, detail – znaky Martinic� a Dietrichštejn�
kol. r. ���� ﹙snímek Ivo Hor�ák﹚
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Barevná p�íloha VII, VIII, IX, X

Jan Václav Spitzer: Sv. Antonín Paduánský a Sv. Ludvík z Toulouse
z roku ����, restaurováno r. ��������� akad. mal. M. Pavlíkovou

a L. Helfertovou ﹙snímek Pavel Vychodil﹚

Sv. Bernardin Sienský a Bl. Quido Kortónský, kol. r. ����?
p�vodn� v refektá�i slánského kláštera ﹙snímek Pavel Vychodil﹚
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Barevná p�íloha XI

Dnešní pohled do interiéru konventního kostela
loretánská kaple z roku ���� ﹙snímek Pavel Vychodil﹚
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Barevná p�íloha XII

Hlavní oltá� Nejsv�t�jší Trojice, dokon�en v roce ����
﹙snímek Pavel Vychodil﹚



VIII

Barevná p�íloha XIII

Josef Krejsa: Františkánský klášter ve Slaném
kol. r. ���� ﹙snímek Pavel Vychodil﹚
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značnějšího teologa středověku. V roce ���� byl povolán do Říma, aby spolupracoval na 
přípravě II. lyonského sněmu, byl vysvěcen na biskupa albánského. Sv. Bonaventura – Se-
rafický doktor – dosáhl kardinálské hodnosti a roku ���� byl prohlášen za učitele církve. 
Kardinálský plášť, biret a klobouk připomínají tuto úlohu a jeho autorství četných teo-
logických pojednání zase naznačuje zachycený okamžik, kdy před sochou Ukřižovaného 
sepisuje jedno ze svých děl.

(IV.) Sv. Ludvík z Toulouse (†  ����) – barevná příloha VIII, druhorozený syn neapolského 
krále Karla II., odmítl světské postavení a chtěl vstoupit do řehole menších bratří. Nej-
prve však byl vysvěcen na kněze, a když měl být jmenován biskupem v Toulouse, kladl si 
podmínku, že se stane nejdříve františkánem. Svatořečen roku ���� papežem Janem XXII. 
v Avignonu. Slánský portrét vypovídá o tom, že biskupské svěcení podmínil předchozím 
vstupem do řádu menších bratří, a proto také pod biskupským pluviálem je oblečen do 
řeholního roucha. Obraz byl restaurován v roce ���� akad. mal. Markétou Pavlíkovou 
a akad. mal. Lenkou Helfertovou.

(V.) Sv. Jan Kapistránský (†  ����) se narodil �. června ���� v horském městečku Capest-
ranu ve střední Itálii. V Perugii vystudoval práva a nějaký čas působil jako soudce (����). 
Přijali ho do řádu menších bratří (����), stal se knězem (kolem roku ����) a byl pověřen za- 
kládáním přísnějších františkánských klášterů. Po roce ���� vykonal mnoho cest po Itálii, 
do Francie, Holandska a Svaté země; svými kázáními strhával davy v celé střední Evropě 
a v několika městech v Čechách a na Moravě. Jako spoluorganizátor obrany křesťanské  
Evropy se velmi zasloužil o vítězství nad Turky u Bělehradu (����). Za svatého byl prohlá- 
šen v roce ���� papežem Alexandrem VIII. Na slánském obraze je namalován s terčíkem 
s paprsky, jehož střed zdobí „observantský“ monogram Jména Ježíš, a v pravici svírá mučed- 
nický praporec ve jménu Krista proti tureckému nebezpečí.

(VI.) Sv. Didac (†  ����), rodák ze španělské Andalusie (San Diego de Alcalá), byl prostým 
členem františkánského řádu a byla mu v klášteře svěřena péče o kuchyni. Jeho život pro-
vázelo množství zázraků, např. při jednom mystickém vytržení se o práci v kuchyni starali 
andělé. Kanonizován papežem Sixtem V. v roce ����.

(VII.) Sv. Petr z Alkantary (†  ����), rodák ze španělské Salamanky (San Pedro de Alcán-
tara), autor četných asketických a kontemplativních spisů; provedl podstatné reformy ve 
španělském františkánském řádu; zakladatel reformované kongregace alcantarinů v řádu 
minoritů. Blahořečen ���� a kanonizován ����. Ve Slaném se s jeho vyobrazením setkává-
me třikrát – na zaniklém oltáři v konventním kostele, v případě sochy v aleji do města a na 
tomto plátně v refektáři.

(VIII.) Sv. Paschal Baylonský (†  ����), rodák ze Španělska (San Pascual Bailón), roku ���� 
byl přijat mezi menší bratry, kteří ho určili k nejnižší práci. Svatořečen byl roku ���� pape-
žem Alexandrem VIII. Památku sv. Paschala si řád připomíná ��. �. Život Paschala naplňo-
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ňovala úcta k eucharistii, jejíž podstata byla reformačními církvemi zpochybňována. Svatý 
Paschal je i ve Slaném pojat tradičně, a to při adoraci před monstrancí s Tělem Páně.

Jan Václav Spitzer: sv. František, sv. Antonín Paduánský,
sv. Bonaventura a sv. Ludvík z Tolouse, ����

﹙Památník národního písemnictví v Praze﹚

Tento soubor ještě doplňovaly další tři obrazy, které mají pře-
ce jen jiný malířský rukopis a jsou zasazeny do zdobnějších rámů.  
Běží o sv. Bernardina Sienského (†  ����), sv. Daniela a jeho druhy (†  ����)  
a bl. Quida Kortónského (†  ����).

(I.) Sv. Bernardin Sienský (†  ����) – barevná příloha IX, po studiích církevního práva a po 
uzdravení z nemoci, která ho postihla při ošetřování nemocných morem (����), vstoupil 
mezi menší bratry (����), na kněze vysvěcen ����, v roce ���� byl prohlášen za svatého. 
Rovněž představitel observantského hnutí; světec nese v ruce charakteristický kotouč s tri-
gramem Jména Ježíš – IHS a sám píše …Jméno Ježíš je leskem kazatelů, neboť jím dávají zazářit
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slovům své zvěsti a svého hlásání. Či odkud, myslíš, že je po celém světě takové prudce zářivé  
světlo víry, ne-li z hlásání Ježíše? Což nás Bůh nevolal do svého podivuhodného světla právě jasem 
a sytostí tohoto jména?

(II.) Sv. Daniel a šest jeho druhů – mučedníků, jak napovídají meče a mučednické palmy 
v jejich rukách. Plátno dokumentuje událost z roku ����, kdy se sedm menších bratří v čele 
s Danielem vydalo do Maroka, aby zvěstovali evangelium. Byli však zajati, a když odmítli 
zříci se víry, byli odsouzeni k smrti.

(III.) Bl. Quido Kortónský (†  ����/����) – barevná příloha X, do řádu menších bratří 
vstoupil r. ����; přijal kněžské svěcení a František sám ho vyvolil za kazatele. Zemřel v Celle 
u Cortony. Na plátně ho vidíme, jak rozjímá nad zesnulým. Pro ikonografii je zajímavé, že
mrtvý řeholník se svatozáří bude patrně sám bl. Quido – na plátně je tak zachyceno jeho 
rozjímání nad vlastní smrtí.

Jan Václav Spitzer: sv. Petr z Alkantary,
sv. Jan Kapistránský, sv. Paschal Baylonský a sv. Didac, ����

﹙Památník národního písemnictví v Praze﹚
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Řádové studium

V každé provincii zřizovali františkáni svá řádová studia. Po úvodním  
 studiu, kdy se věnovali klerici základům humanitních věd, násle-

doval druhý stupeň tzv. filosofická studia, při nichž si řádoví posluchači 
prohlubovali znalosti, a to zejména v oblasti filosofie. Na ně navazovalo
bohoslovectví – s výukou Písma svatého, dogmatiky, morální teologie, cír-
kevního práva, církevních dějin a homiletiky.

V Čechách bylo generální studium v Praze, při klášteře u Panny Ma-
rie Sněžné, filosofie se v první polovině ��. věku přednášela v Jindřicho-
vě Hradci a ve Slaném; noviciáty, spojené s úvodním studiem, měli fran-
tiškáni v Kadani a Plzni.

Ve slánském klášteře bylo ustaveno filosofické studium třikrát. Po-
prvé to bylo v letech ���� a ����. V roce ���� zde vyučovali Bonaventura 
Peltzer (†  ���� Kroměříž) a Augustinus Binner (†  ���� Javor); v následu-
jícím roce zde působil společně s P. Augustinem Binnerem přední teo-
log Bernard Sannig (†  ����).

Titulní list Chronica de Origine… ﹙����﹚, ﹙SÚA Praha, ŘF﹚
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Bernard Sannig (†  ���� Znojmo), rodák ze Slezska, patří nepochybně mezi nejvýznamněj-
ší řádové teology a filosofy ��. věku na našem území. Ve Slaném pobýval sice jen jeden rok,
ale bylo to v době závažné jak pro dějiny české františkánské provincie, tak pro františ-
kánskou teologii. Roční slánské lektorování na filosofickém řádovém studiu předcházelo
pohnuté volbě představeného české provincie v roce ����. Tehdy česká strana usilovala 
o prosazení svého kandidáta, ale její metody nebyly korektní. Vše se nakonec prozradilo 
a do čela byl zvolen Bernard Sannig podporovaný německými bratry. Vedle filosofie se
Sannig zajímal i o historii. V roce ���� vydává rozsáhlé dílo Der Cronicken der drei Orden 
dess heiligen Francisci seraphici…, ale pro nás je přece jen zajímavější jeho práce, která se 
zachovala v rukopise Chronica de Origine et Constitutione Provinciae Bohemiae Ordinis Fra-
trum Minorum… (����), v níž zachytil historii tehdejších františkánských konventů, a to 
včetně Slaného, přičemž se zabýval staršími dějinami kláštera podrobněji než o několik 
desítek let později Severinus Wrbczanský. Některé ze svých spisů osobně do slánské kláš-
terní knihovny věnoval.

Po odchodu Bernarda Sanniga ze Slaného obnovili studium v roce 
����, ale pouze na jeden rok, kdy tu byl činný Justus Keller (†  ���� Praha) 
a Sebastian Bretter (†  ���� Znojmo); definitivně se filosofické studium
ve Slaném rozběhlo v letech ����–����. (Přehled lektorů na str. ��–��.)

Mezi roky ����–���� byl ve Slaném lektorem Severinus Wrbczanský, 
který se později stal provinčním ministrem řádu. Napsal rozsáhlé dílo 
o dějinách české provincie františkánů Nucleus Minoriticus seu vera et sin-
cera relatio originis et progressus provinciae Bohemiae conventuum et residentia- 
rium, etc… (����).

V období let ����–���� byl ve Slaném otevřen noviciát, jak vyplývá 
z údajů v konventní kronice, kde se uvádějí jména novicmistrů – Hyacint 
Tureček (†  ���� Zásmuky), Aegidius Saxer (†  ���� Tachov), Philemon 
Sowadina (†  ���� Hájek) a Lazarus Kodrawa (†  ���� Dačice).
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Klášterní knihovna
a archiv

Ihned po příchodu františkánů do Slaného byla založena konventní  
 knihovna, ale její kompletní soupis nebyl nikdy vyhotoven. V roce 

���� sděluje Hyacint Holický Dr. Emě Urbánkové, že není po ruce úpl-
ný katalog. Zároveň však dodává, že Dr. Jan Kapistrán Vyskočil (†  ����), 
vynikající historik a také provinciál řádu, navštěvuje všechny klášterní 
knihovny provincie, aby si udělal představu o knižním fondu. Po jeho 
prohlídce poznamenal kvardián, že se ve Slaném nachází pouze jeden 
prvotisk, a to z roku ����, který osobně uložil v archivu.

Z dochované části klášterní knihovny, kterou kdysi před zkázou za-
chránili pracovníci slánského muzea, si můžeme učinit alespoň přibliž-
nou představu o jejím rozsahu a struktuře. Historická sekce byla pořá- 
dána zhruba do roku ���� a knihy byly srovnány na jednoduchých regá- 
lech s označením podle teologických oborů. Tento soubor obsahoval 
kolem � ��� svazků. Převažovaly knihy latinské a německé, českých byla 
menšina, ale zaznamenali jsme i několik svazků italských. Knihovna pak 
byla doplňována o nové tisky v devatenáctém století. Toto období nepo-
chybně ovlivnila skutečnost, že oproti dřívější době zde žilo jen něko-
lik řeholníků a v klášteře již neprobíhalo filosofické studium, pro které
měla knihovna zásadní význam.

I přes nedostatečné informace můžeme vyzdvihnout zejména Marti-
nicův mecenát, a to nejen proto, že první knihu dal klášteru již v roce 
����, ale zejména s ohledem na rozsah darovaného fondu. Od Martinice 
získal konvent podle dostupných zpráv na ��� svazků, přičemž to byly 
zahraniční tisky.

Řeholní komunita si nepochybně velmi cenila mnohosvazkového 
kompendia řádových dějin Lukase Wadinga – Annales minorum in quibus 
res omnes trium ordinum a S. Francisco (����–����), díla Francisca Gonza-
gy De origine seraphicae religionis franciscanae (����), či souborné sedmi-
svazkové knihy Opera omnia (����–����) „Serafického doktora“ sv. Bona- 
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ventury (†  ����), které hrabě věnoval knihovně v roce ����. V roce ���� 
pak předal knihovně celý soubor spisů sv. Augustina, sv. Ambrože, sv. Ja-
na Zlatoústého a dalších autorů katolické patristiky.

Díky řádovému filosofickému studiu zde byla i rozsáhlá kolekce filo-
sofických knih. V roce ���� daroval Martinic knihovně římské několika-
svazkové vydání Aristotelova díla Aristotelis omnia (����), byly tu spisy 
sv. Tomáše Akvinského (†  ����), ale zejména františkánských myslitelů, 
kteří rozvíjeli scotistickou filosofii; vedle spisů samotného Dunse Scota
pak zejména díla Antonia Brudonia, Bernarda Sanniga (†  ����) a Aman-
da Hermanna (†  ����). Posledním řeholníkem kláštera, u jehož jména 
nalezneme poznámku „knihovník“, byl Gilbertus Christoph (†  ���� Sla-
ný).

V roce ����, kdy se stal kvardiánem Casimirus Netky (†  ����), již  
existoval také archiv slánského kláštera, neboť za něho došlo k jeho uspo-
řádání a základní evidenci (Index archivalis conventus Slanensis ad SS. Tria-
dem factus A. D. ���� sub quardianatu Casimiri Nettky). V několika skříních 
byly schraňovány dokumenty ke vzniku kláštera, přičemž hlavní fundač-
ní listina byla již v roce ���� svěřena do archivu provincie.

Slánská klášterní knihovna p�ed zni�ením
﹙snímek kol. r. ����, SÚA Praha, ŘF﹚
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Oslava kanonizace sv. petra regaláta
Návšt�va generálního ministra kapucín� ve slaném

Sv�cení k�ížových cest

Z dějin slánského kláštera ��. století uveďme alespoň tři události. Tou  
 první byla oslava kanonizace sv. Petra Regaláta v roce ����. Započala 

��. června a v ozdobeném slánském kostele trvala osm dní, každý den 
s jiným kazatelem. První den měl promluvu pražský svatovítský kanov-
ník Johann Andrea Kneisl, druhý libochovický děkan Jan Nepomuk Ga-
lasch, třetí Jan Adam Svoboda ze Zlonic, čtvrtý slánský děkan František 
Růžička, pátý slánský piarista Zephyrinus, šestý smečenský kaplan Vác-
lav Samson, sedmý Jan Václav Regner, kapitulní vikář z Litoměřic, a os-
mý doksanský probošt Benedikt Beyer.

Slánský klášter navštívili v době baroka i význačné osobnosti. V roce 
����, kdy probíhala úprava velkého refektáře, přijel do Slaného generál-
ní ministr kapucínů Pablo Uruña Calderon de la Barca (Paulus a Colin-
dres). Setkání se uskutečnilo ��. února a konventní kronika mu věnuje 
velkou pozornost. Pětasedmdesátiletý generální ministr, který měl být 
dvakrát jmenován sídelním biskupem diecéze barcelonské, ale pokaždé 
odmítl, zemřel v červnu téhož roku ve Vídni při generální vizitaci.

Bylo zvykem svěřovat františkánům svěcení křížových cest. První zá-
znam o svěcení Via crucis ze Slaného se týká roku ���� a litoměřického 
dominikánského konventního kostela sv. Jakuba, kde původní pozoru-
hodné obrazy visí na stěnách dodnes. Následovaly další obce – Cítov 
u Mělníka (����), Peruc (����), Velvary (����), Smečno (����), Družec 
(����), Mutějovice (����), Račiněves (����), Stochov (����), Hobšo- 
vice (����), Tuchlovice (����), Panenská Týnice (����), Klobuky (����), 
Srbeč (����), Ječovice (����), Vraný (����).
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Slánský klášter po josefínských reformách
Nemocnice v klášte�e

Malí� Procopius Franz
Oslavy v roce ����

Poslední p�edstavený slánského kláštera

Josefínské dekrety v závěru ��. století podlomily rozvoj františkánského  
 řádu u nás, byla zrušena řádová studia a řádoví kněží se museli vzdě-

lávat v generálních seminářích. Vliv státu na život církve byl velký. Slán-
ský klášter již nemohl navázat na slavnou dobu ��. století ani na období 
rozkvětu a stabilizace v průběhu filosofických studií. V roce ���� byla
Josefem II. zakázána všechna bratrstva včetně bratrstva pásu sv. Fran-
tiška, které při slánském konventu od roku ���� existovalo. Hrozil však 
zánik celému klášteru. V roce ���� přišel do Slaného přípis, kterým se 
klášter ruší, ale údajně na přímluvu smečenského děkana se podařilo ne-
bezpečí odvrátit. Maximální počet řeholníků byl však omezen na sedm.  
A tak zde v roce ���� působili čtyři kněží a dva bratři. Podobně tomu 
bylo po celé ��. století, kdy například v roce ���� registrujeme tři kněze 
a čtyři bratry.

Historický pohled do interiéru klášterního kostela
﹙snímek kol. r. ����, SÚA Praha, ŘF﹚
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V roce ���� byl vydán příkaz, aby svůj konvent postoupili slánským  
piaristům, ale na přímluvu Karla z Clam-Martinic a jeho choti Ma-
rie Anny a nakonec i na zásah konzistoře se klášter zachránil dekretem  
z ��. května ����.

Začátek ��. století neblaze poznamenaly napoleonské války. V srp-
nu roku ���� sloužil konvent jako vojenský lazaret, zranění a nemoc-
ní leželi ve všech celách i ve velkém refektáři. Tehdy tady zemřelo na  
� ��� vojáků, kteří byli pochováváni v polích za městem. Řeholníci mu-
seli přebývat dokonce v soukromém domě a do kláštera se vrátili teprve  
�. března ����. V těchto letech byl kvardiánem Petr Morávek (*  ����, 
†  ���� Slaný), který proslul jako skvělý kazatel u kostela sv. Štěpána 
a Panny Marie Sněžné v Praze.

Z řeholníků té doby připomeneme Procopia Franze (*  ���� Jičín, 
†  ���� Slaný), který se „zapsal“ i jako malíř, a to nejen církevních obrazů, 
ale i městských vedut. Jeho Pohled na Slaný ze zlonické silnice byl později 
v grafické podobě reprodukován na řadě slánských výučních listů. Snad
vytvořil i křížovou cestu, která byla v sedmdesátých letech přenesena do  
kostela sv. Gotharda, rovněž byl autorem již zmíněného obrazu Nejsvě-
tější Trojice na hlavním oltáři konventního chrámu.

Ani druhá polovina ��. století nebyla pro klášter příznivá. I slánská 
děkanská kronika uvádí, že zdejší děkan Josef Kandler musel několikrát 
urovnávat poněkud rozvolněný řeholní život. Poměry se podstatně zlep-
šily za kvardiána P. Gilberta Procházky (†  ����) v letech ����–����. Teh-
dy byl opraven celý klášter; jeho interiér se proměnil v roce ����, kdy jej 
dekorativně vymaloval (ab academico pictore) Jan Nepomuk Řehoř z Čes-
kých Budějovic, později člen řádu milosrdných bratří.

Život slánských františkánů ve ��. století je spojen se jménem Hyacin-
ta Holického, který měl věru těžkou úlohu vést nepatrnou komunitu 
v nepřízni doby a nakonec být i svědkem likvidace kláštera.

P. Hyacint Holický ofm, křestním jménem Matěj (*  ��. �. ���� Břilice u Třeboně, †  �. února 
���� Moravce), řádovou obláčku měl ��. �. ����, jednoduché sliby ��. �. ���� a slavné sliby
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��. �. ����. Na kněze byl vysvěcen ��. ��. ����. Působil v Bechyni, Uherském Hradišti a od 
roku ���� byl až do násilné likvidace kláštera ve Slaném zdejším představeným.

Poslední p�edstavený slánského kláštera – Hyacint Holický ofm
﹙snímek kol. r. ����, fototéka Vlastiv�dného muza ve Slaném﹚

Představeným se stal Holický v roce ���� a dvě léta nato probíhá za 
podpory Dr. Zdeňka Wirtha oprava kláštera. V roce ���� – ve výročí  
��� let od úmrtí sv. Františka – se ve Slaném uskutečnila dvoudenní osla-
va. V sobotu �. října byl kostel slavnostně nasvětlen. V neděli �. října 
vyšel pod vedením pražského preláta Msgr. Františka Hrubíka početný 
zástup věřících a příznivců sv. Františka z kostela sv. Gotharda do vyzdo- 
beného a přeplněného františkánského chrámu.

V době bezprostředního ohrožení Československa vznikla poslední 
hodnotná památka – socha sv. Vojtěcha. Náklady na její pořízení po-
skytl ředitel banky v Praze František Procházka a autor díla – slánský 
sochař – se podepsal v konventní pamětnici …Nechť žehná českému ná-
rodu sv. Vojtěch l. p. ����… Václav Nejtek, který také ve Slaném, na hřbi- 
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tově vedle kláštera, nalezl svůj poslední odpočinek (†  ����). Architektu-
ra konventu rovněž výtvarně přitahovala malíře a grafiky, kteří do Slané-
ho přicházeli.

Slánský klášter v pohledech malířů a grafiků. Klášterní areál byl i vděčným námětem 
umělců. Již zmíněnou vedutu Procopia Franze (†  ����) doplňuje v samém závěru ��. sto-
letí kresba Karla Liebschera (†  ����), kterou zhotovil pro Ottovy Čechy. Vedle Františkán-
ského kláštera ve Slaném (����) od Richarda Laudy (†  ����) vzpomeňme zejména kreslířské 
a grafické dílo Karla Vika (†  ����), který zachytil siluetu stavby na několika lavírovaných 
kresbách (Ročenka městské spořitelny ve Slaném ����) a barevném dřevorytu (����). Mezi 
slánskou veřejností byly oblíbené obrazy Jindřicha Bubeníčka (†  ����), který se k malová-
ní těchto míst několikrát vracel a zachytil i neopakovatelné prostředí hřbitova řeholníků 
(����). Konvent se objevil i v souboru Slaný v šesti leptech, a to na grafice nazvané V kláš- 
terní zahradě (����) od Vladimíra Pukla (†  ����). Ve svých dílech ho zpodobnil také  
Jaroslav Fencl (*  ����), Jan Jungmann (†  ����) a zejména Josef Krejsa (†  ����) – barevná 
příloha XIII – s působivým interiérem kostela (kol. r. ����). Výtvarně zdařilá je grafická
zimní veduta od slánského autora Jaroslava Nováka (†  ����) z roku ����.

Ludvík Spurný ofm
po ud�lení Československého vále�ného k�íže, ����

﹙fototéka Vlastiv�dného muzea ve Slaném﹚
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Pokud jde o život v klášteře, vedle představeného konventu Hyacin-
ta Holického zde působil Ludvík Spurný (����–����). Krátce pobývali 
v klášteře ještě kněží Timotheus Popelák (����–����) a Mauritius Kunov- 
jánek (����–����). Od roku ���� pak Hyacint Holický sám. Vedle kněží 
zde byli laičtí bratři; dlouhodobě zahradník fr. Samuel Němec (†  ����) 
a kuchař fr. Ferdinand Pekárek (†  ����) – oba jsou uváděni ve slánské 
konventní kronice již od roku ����.

„Vzpomínka na slánské františkány“
﹙snímek kol. r. ����, fototéka Vlastiv�dného muzeua ve Slaném﹚

P. Ludvík Spurný ofm (*  ��. �. ���� Olšany, okr. Prostějov, †  �. �. ���� Louny, pochován  
��. �. ���� v Olomouci). Ve Slaném ����–����, poté odchází do Jindřichova Hradce. Za 
války �. �. ���� zatčen gestapem jako představený kláštera a deportován do Buchenwaldu, 
v roce ���� převezen do Dachau, kde se dočkal osvobození. V roce ���� vyznamenán prezi-
dentem republiky Československým válečným křížem. Po roce ���� byl činný v litoměřické 
diecézi, v Lounech (����–����), na děkanství pak za dalšího administrátora P. Josefa Bouč-
ka ukončil svou nelehkou pozemskou pouť.

S dobou válečnou (����–����) přicházejí další starosti. Holického do-
pisy dokumentují, jak byl majetek konventu postupně zabírán. Pro ne-
patrnou komunitu byla zejména bolestná ztráta podstatné části zahrady, 
a to ve výměře � ��� čtverečních metrů. Holický se ji všemožně snažil 
zachránit, ale marně. Tehdejší provinciál Klemens Minařík ho v dopise
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utěšuje …Jinak se s tím vším netrapte! Co bylo v lidských silách jste a jsme 
vykonali, ostatek přenechejme sv. Františku a Pánu Bohu… V září ���� byla 
nakonec zabraná část zahrady klášteru vrácena.

Po roce ���� již nebyly vytvořeny žádné podmínky pro rozvoj řehol-
ního života. V dubnu roku ���� byl Hyacint Holický ještě vyzván, aby při- 
pravil rozpočet na opravu areálu. Ten vypracoval slánský stavitel Vili-
bald Hiecke a odhad na obnovu činil �,� mil. Kčs. K ní již nedošlo, přítrž 
učinila pověstná Akce K v noci ze ��. na ��. dubna ����. Klášter obsadila 
státní bezpečnost a všechny, kdo v konventu tehdy pobývali, interno- 
vala. Dějiny františkánského kláštera ve Slaném se tak násilně uzavřely.

Závěrečná poznámka. Při psaní nám činil jisté potíže přepis jmen řeholníků. Vzhledem 
k tomu, že ne všechna jména mají vhodný ekvivalent v českém jazyce, rozhodli jsme se 
je v drtivé většině uvádět v podobě, jak jsou citována v historických pramenech. Pokud 
se jedná o příjmení, i zde jsme mnohdy stáli před rozhodnutím, který tvar uvést, neboť 
se stávalo, že konventní kronika, nekrologium z roku ����, soupis jmen představených 
kláštera od slánského kvardiána Michaela Jindry (Slánský obzor ����, ����) a Wrbczan- 
ského Nucleus Minoriticus udávají různá čtení (např. Netky, Nečký, Natke). V těchto situa- 
cích jsme se pokusili hledat řešení případ od případu.
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PŘEDEŠLÉ STRÁNKY představují skromný pokus poprvé pootevřít veřej- 
 nosti dveře do života slánské řeholní komunity. Listovali jsme ve starých 

konventních kronikách, v řadě nekrologií a také se ptali pamětníků na pozapo-
menuté osudy posledních františkánů. Podle zatím dostupných údajů jsme pro 
závěrečnou část publikace připravili přehled představených konventu, lektorů 
filosofického studia a nekrologium – seznam zemřelých slánských řeholníků, kte-
ří jsou pochováni v řádové hrobce nebo na hřbitůvku vedle kláštera. A i když se 
nám podařilo nalézt často jenom jméno a datum úmrtí každého z nich, mnohdy 
doplněné o poznámku, že běželo o kvardiána, zahradníka, kuchaře nebo dob-
rodince kláštera, začal před námi slánský františkánský klášter ožívat. Mohli 
jsme tak vstoupit do „rozhovoru“ s těmi, kteří již odešli. Takový dialog je podle 
mého soudu důležitý právě dnes, kdy žijeme v přetechnizovaném a manipulo-
vatelném prostředí a kdy jsme stále více vystaveni pokušení považovat sami 
sebe za „suprema et ultima causa“ – nejvyšší a poslední subjekt svého světa. 
Důsledkem pak je scestné přesvědčení, že můžeme vyřešit všechny technické 
a praktické problémy, aniž by bylo potřeba zabývat se otázkami smyslu života 
a jeho naplnění.

Tuto skutečnost si autor uvědomoval, když se o jarních měsících zastavoval 
u hřbitůvku řeholníků, jejichž památku připomínalo – v duchu jejich zakla- 
datele – ptactvo, v tomto případě rorýsové, kteří ozářeni vycházejícím bratrem 
sluncem svobodně kroužili u bání kostelních věží.

Vladimír P�ibyl
Slaný, srpen ����
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ŘEHOLNÍ DOMY ČESKÉ FRANTIŠKÁNSKÉ PROVINCIE
SV. VÁCLAVA – STAV K ROKU 1746

1. PRAHA, Nové Město pražské – U Panny Marie Sněžné 1604–1950,

počet řeholníků: 70, generální studium

2. TACHOV – sv. Maří Magdaleny a sv. Alžběty (1465), 1600–1950,

počet řeholníků: 28

3. KADAŇ – Čtrnáct svatých pomocníků (1473), 1574–1950,

počet řeholníků: 25, počet noviců: 10, noviciát

4. VELKÝ HLOHOV (Glogov) – sv. Stanislava (1465), 1610,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 36, filosofické studium

5. OLOMOUC – sv. Bernardina (1453), 1593–1784,

počet řeholníků: 52, provinční studium

6. KROMĚŘÍŽ – sv. Trojice 1610–1784, počet řeholníků: 34, filosofické studium

7. NISA – Panny Marie v Růžích (1475), 1614,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 40, filosofické studium

8. ZNOJMO – Nanebevzetí Panny Marie 1470–1784,

počet řeholníků: 32

9. JINDŘICHŮV HRADEC – sv. Kateřiny 1475–1950,

počet řeholníků: 40, filosofické studium

10. PLZEŇ – Nanebevzetí Panny Marie 1460–1950,

počet řeholníků: 27, počet noviců: 9, noviciát

11. BECHYNĚ – Nanebevzetí Panny Marie 1490–1950,

počet řeholníků: 31

12. VOTICE – sv. Františka 1627–1950, počet řeholníků: 23

13. JAVOR – Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ondřeje (1488), 1639,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 22

14. KLADSKO – sv. Jiří a sv. Vojtěcha (1475), 1639,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 40, filosofické studium

15. BRNO – sv. Maří Magdaleny 1451–1784,

počet řeholníků: 53, provinční studium

16. TURNOV – sv. Františka 1651–1950,

počet řeholníků: 23

17. SLANÝ – sv. Trojice 1655–1950, počet řeholníků: 24, filosofické studium

18. DAČICE – sv. Antonína Paduánského, 1659–1950, počet řeholníků: 28

19. OPAVA – sv. Barbory (1453), 1661–1784, počet řeholníků: 28
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ŘEHOLNÍ DOMY ČESKÉ FRANTIŠKÁNSKÉ PROVINCIE
SV. VÁCLAVA – STAV K ROKU 1746

20. HÁJEK – Panny Marie Loretánské 1659–1950,

počet řeholníků: 27

21. HLUBČICE – sv. Jiljí a sv. Bernardina (1453), 1666,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 24

22. NAMYSLOV – sv. Petra z Alkantary (1453), 1675,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 26

23. HOSTINNÉ – Sv. Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie 1666–1950,

počet řeholníků: 27

24. VRATISLAV – sv. Antonína Paduánského (1453), 1679,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 32

25. ZÁSMUKY – Stigmatizovaného sv. Františka 1691–1950,

počet řeholníků: 25

26. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – sv. Josefa 1678–1950,

počet řeholníků: 25

27. HEJNICE – Navštívení Panny Marie 1691–1950,

počet řeholníků: 25

28. RATIBOŘ – sv. Václava a sv. Hedviky (1491), 1687,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 27

29. LEHNICE – sv. Kříže (1475), 1700,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 21, počet noviců: 5, noviciát

30. GOLDBERG (Zlotoryje) – sv. Hedviky (1505), 1704,

od roku 1755 slezská provincie, počet řeholníků: 17

31. HOŘOVICE – sv. Trojice 1684–1950,

počet řeholníků: 7

POZNÁMKA

Historická data v závorce udávají první založení konventu. Další letopočty uvádějí 
obnovení kláštera a ukončení jeho činnosti.

Zpracováno podle: Severinus WRBCZANSKY, Nucleus Minoriticus seu ve- 
ra et sincera relatio originis progressus Provinciae Bohemiae conventuum et 
residentiarum…, Praga ����; Martin ELBEL, Bohemia Franciscana, Františ- 
kánský řád a jeho působení v českých zemích ��. a ��. století, Olomouc ����.



��

PŘEDSTAVENÍ SLÁNSKÉHO KLÁŠTERA
(1655–1950)

1655–1656 Alexander Radlinsky †  11. 4. 1680 Kladsko

1656–1657 Antonius Pero  †  12. 7. 1673 J. Hradec

1657–1659 Hieron. Ziateczky (Žatecký) †  17. 6. 1676 Votice

1659–1661 Ludovicus Kavka (Kaffka) †  5. 2. 1692 Turnov

1661  Gulielmus Ritze  †  13. 5. 1677 Slaný

1662–1663 Gulielmus Ritze

1663–1665 Bernardinus Latke *  †  25. 5. 1695 Kladsko

1666–1668 Johann Ev. Ballermann †  25. 8. 1675 Praha

1668–1669 Bernardinus Latke

1669–1670 Monaldus Hacke (Hocke) †  13. 7. 1680 Kladsko

1670–1672 Antonius Judenfeid  †  15. 5. 1707 J. Hradec

1672–1673 Franciscus Niber (Nüber) †  8. 8. 1693 Opava

1673–1674 Fridericus Dittel  †  8. 10. 1695 Kadaň

1674–1676 Leo Prause  †  14. 10. 1692 Nisa

1676–1677 Franciscus Niber

1677–1678 Casimirus Netky (Natke) †  8. 8. 1678 Slaný

1678–1681 Ludovicus Strasoldo †  7. 6. 1682 Slaný

1681–1682 Bonaventura Dontzel

1682–1685 Antonius Judenfeid

1685–1686 Franciscus Weiner  †  26. 11. 1705 Olomouc

1686–1687 Agapitus Grünweber †  24. 7. 1711 Vratislav

1687–1688 Isidorus Denhoffer  †  26. 2. 1705 Hostinné

1688–1689 Franciscus Weiner

1689–1690 Marcus Habermann  †  20. 5. 1711 Kladsko

1690–1693 Januarius Schidlo  †  16. 3. 1716 Opava

1693–1694 Gilbertus Haidasch  †  6. 1. 1715 Kroměříž

1694–1695 �eodolus Machalin †  8. 3. 1707 Hájek

1695–1696 Conradus Rock  †  29. 1. 1712 Kroměříž

1696–1697 Electus Rösel  †  19. 12. 1718 Zásmuky

1697–1698 Anselmus Unruh  †  5. 2. 1710 Kladsko

1698–1699 Simon Zlatniczek  †  8. 4. 1702 Votice

1699–1701 Bernardinus Ungar  †  6. 3. 1707 Hejnice

1701–1702 Damianus Jüttner  †  25. 11. 1704 Namyslov



��

PŘEDSTAVENÍ SLÁNSKÉHO KLÁŠTERA
(1655–1950)

1702–1703 Norbertus Schneider †  11. 1. 1712 Votice

1703–1704 Dominicus Zub  †  1. 12. 1733 Bechyně

1704–1705 Richardus Krawka  †  12. 11. 1730 Zásmuky

1705–1706 Marcelinus Gebel  †  17. 2. 1729 Znojmo

1707  Philippus Prix  †  27. 3. 1717 Kadaň

1707–1708 Ludovicus Tomiczek †  2. 9. 1745 Turnov

1708–1709 Lambertus Maschek †  9. 5. 1725 Plzeň

1709–1710 Ludovicus Tomiczek

1710–1711 Anacletus Steinhauser †  31. 1. 1741 Dačice

1711–1712 Ludovicus Tomiczek

1712–1713 Dominicus Zub

1713–1716 Ludovicus Tomiczek

1716–1717 Bruno Christoph  †  24. 5. 1734 Tachov

1717–1718 Petrus Alc. Güntzel  †  17. 9. 1749 Kladsko

1718–1720 Raphael Wolff  †  5.12. 1733 Kroměříž

1720–1721 Josephus Görstenberger †  10. 9. 1728 Kadaň

1721–1722 Vincentius Jobst  †  7. 1. 1731 J. Hradec

1722–1724 Leopoldus Hancke  †  31. 3. 1742 Mor. Třebová

1724–1725 Sigism. Seitner  †  18. 12. 1760 Dačice

1725–1726 Leopoldus Prussak  †  15. 12. 1731 Plzeň

1726–1729 Amadeus Reinheldt  †  16. 1. 1743 Zásmuky

1729–1732 Leopoldus Hancke

1732–1733 Eligius Lintzsinger  †  7. 5. 1761 Olomouc

1733–1735 Florianus Komarek  †  2. 2. 1767 Dačice

1735–1737 Stephanus Zelenka  †  20. 8. 1750 J. Hradec

1737–1740 Cherub. Stiepanowsky †  17. 10. 1743 Plzeň

1740  Aegidius Kapp  †  12. 3. 1742 Tachov

1741–1742 Dionysius Herink  †  30. 12. 1770 Telč

1742–1743  Erasmus Wagner  †  3. 1. 1764 J. Hradec

1743–1746 Epiphanius Stiepan  †  17. 6. 1763 Hájek

1746–1747 Venceslaus Doudlebský

1747–1748 Laurus Hlavacž  †  13. 7. 1761 Brno

1748–1749 Eustachius Pawlicžek †  19. 1. 1764 Hájek



��

PŘEDSTAVENÍ SLÁNSKÉHO KLÁŠTERA
(1655–1950)

1749–1750 Quido Pleiveis

1750–1751 Berardus Kutzera  †  16. 9. 1763 Plzeň

1751–1752 Angelus Steffl † 6. 12. 1774 J. Hradec

1752–1754 Stapinus Koreitko  †  17. 5. 1754 Slaný

1754–1757 Timotheus Schneider †  6. 12. 1760 Votice

1757–1758 Joannes Nep. Brunner †  26. 7. 1758 Slaný

1758–1760 Petronius Ruth  †  12. 3. 1772 Hájek

1760–1761 Felix Ružicžka  †  21. 1. 1770 Zásmuky

1761–1762 Vincentius Hradeczky †  23. 8. 1782 Slaný

1762–1765 Caecilianus Graas  †  28. 8. 1783 Brno

1765–1768 Salvius Ratajsky  †  12. 8. 1779 Votice

1768–1769 Alexius Strakele  †  18. 11. 1800 J. Hradec

1769–1772 Donulus Datel  †  30. 4. 1790 Bechyně

1772–1773 Desiderius Lebeda  †  28. 6. 1787 Slaný

1773–1775 Trojanus Forst  †  17. 12. 1807 Zásmuky

1775–1778 Dominicus Kepperth †  16. 1. 1786 J. Hradec

1778  Desiderius Lebeda

1779–1782 Venantius Schubert  †  11. 9. 1800 Bechyně

1782–1787 Desiderius Lebeda

1787  Terentius Barthel  †  12. 12. 1787 Slaný

1788–1799 Rogerius Kržepelka  †  14. 5. 1811 Bechyně

1799–1803 Joannes Bonus Mallina †  18. 10. 1805 Votice

1803–1804 Philippus Sedlacžek  †  5. 3. 1805 Slaný

1804–1808 Albinus Praschek  †  8. 2. 1810 Slaný

1808–1809 Liberatus Lorentz  †  23. 6. 1834 Votice

1809–1810 Albinus Praschek

1810–1812 Liberatus Lorentz

1812–1827 Petrus Morawek  †  15. 1. 1827 Slaný

1827  Stanislaus Wambera †  18. 10. 1827 Slaný

1830–1833 Coelestinus Ousobsky †  1. 1. 1864 Votice

1833–1836 Bartholomeus Diener †  19. 8. 1874 Plzeň

1836–1855 Daniel Navratil  †  18. 12. 1855 Dačice

1856–1864 Norbertus Lopata  †  14. 6. 1864 Praha



��

PŘEDSTAVENÍ SLÁNSKÉHO KLÁŠTERA
(1655–1950)

1866–1884 Michael Reichmann  †  21. 3. 1885 Slaný

1884–1898 Gilbert Procházka  †  4. 4. 1910 Hájek

1898–1906 Methodius Pillmann †  17. 5. 1906 Slaný

1906–1910 Michael Jindra  †  29. 6. 1925 Praha

1911–1912 Marianus Wilhelm  †  12. 1. 1942 Hradiště

1913  Franciscus Regal

1914–1916 Agnellus Stružka

1917  Franciscus Regal

1918–1920 Felix Veselý

1921–1950 Hyacint Holický  †  5. 2. 1965 Moravce

*  Bernardinus Latke byl v roce 1665 jako slánský kvardián ustanoven generálním 
vizitátorem františkánské provincie v Tyrolsku.

POZNÁMKA

V letech ���� až ���� byli jmenováni představení slánského kláštera (Praesidens); 
jako první kvardián slánského konventu byl v roce ���� ustanoven Gulielmus Ritze.
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LEKTOŘI FILOSOFICKÉHO STUDIA VE SLANÉM
(1673–1674 • 1690 • 1708–1748)

1673 Bonaventura Peltzer (†  1681 Kroměříž);

 Augustinus Binner (†  1687 Javor)

1674 Bernardus Sannig (†  1704 Znojmo); Augustinus Binner

1690 Justus Keller (†  1696 Praha); Sebastianus Bretter (†  1716 Znojmo)

1708 Leopoldus Hancke (†  1742 Mor. Třebová);

 �eodorus Reintanz (†  1712 Praha)

1709 Leopoldus Hancke; �eodorus Reintanz

1710 Leopoldus Hancke

1711 Leopoldus Hancke

1712 Leopoldus Hancke; Jacobonus Treffner (†  1742 Znojmo)

1713 Mathaeus Pradel (Bradl), (†  1741 Opava);

 Severinus Wrbczansky (†  1756 Praha)

1714 Mathaeus Pradel (Bradl); Severinus Wrbczansky

1715 Rodericus Wurtzinger; Severinus Wrbczansky

1716 Rodericus Wurtzinger; Severinus Wrbczansky

1717 Rodericus Wurtzinger; Sigismundus Seitner (†  1760 Dačice)

1718 Benjamin Naschinecz (†  1731 Praha); Sigismundus Seitner

1719 Benjamin Naschinecz; Sigismundus Seitner

1720 Benjamin Naschinecz

1721 Benjamin Naschinecz; Sigismundus Seitner

1722 Rochus Wohnsidler (působil i jako misionář v Číně, †  1744);

 Benjamin Naschinecz

1723 Eligius Lintzsinger (†  1761 Olomouc); Benvenutus Peter (†  1760 Znojmo)

1724 Eligius Lintzsinger; Felicissimus Baaran (†  1766 Ratiboř)

1725 Felicissimus Baaran; Fabianus Koprživa (†  1748 Bechyně)

1726 Homobonus Hradeczky (†  1759 Zásmuky); Nemesius Potzi (†  1773 Hostinné)

1727 Homobonus Hradeczky; Epiphanius Stiephan (†  1763 Hájek)

1729 Homobonus Hradeczky; Epiphanius Stiephan

1730 Arnoldus Schmidt (†  1774 Plzeň); Epiphanius Stiephan

1731 Arnoldus Schmidt; Lazarus Kodrawa (†  1766 Dačice)

1732 Arnoldus Schmidt; Lazarus Kodrawa

1733 Laurus Hlawacž (†  1761 Brno); Alipius Barthele (†  1767 Brno)

1734 Laurus Hlawacž; Alipius Barthele



��

LEKTOŘI FILOSOFICKÉHO STUDIA VE SLANÉM
(1673–1674 • 1690 • 1708–1748)

1735 Laurus Hlawacž; Philaemon Klein (†  1765 Ratiboř)

1736 Victorinus Pohl (†  1781 Kladsko ve Slezsku);

 Gregorius Weigner (†  1769 Slaný)

1737 Václav Soudný; Gregorius Weigner

1738 Václav Soudný; Crescentianus Hohl (†  1764 Hlubčice)

1739 Berardus Kutzera (†  1763 Plzeň); Crescentianus Hohl

1740 Berardus Kutzera; Crescentianus Hohl

1741 Berardus Kutzera; Crescentianus Hohl

1742 Berardus Kutzera; Honoratus Pokorny (†  1746 Kladsko)

1743 Berardus Kutzera; Honoratus Pokorny

1744 Berardus Kutzera; Cosmas Werner (†  1786 Kadaň)

1745 Cosmas Werner; Anacletus Burgermeister (†  1789 Praha)

1746 Cosmas Werner; Anacletus Burgermeister

1747 Ulpianus Semenetz (†  1757 Praha); Anacletus Burgermeister

1748 Anacletus Burgermeister; Evaristus Burger (†  1764 Vratislav)



��

NEKROLOGIUM SLÁNSKÝCH FRANTIŠKÁNŮ
(1655–1950)

P. Bernardinus Bohaty * (praed.)  †  14. června 1664

fr. �omas Gebauer*   †  10. listopadu 1669

P. Ludovicus Ertel *    †  15. prosince 1671

P. Pacificus Sauzar*    †  10. května 1673

P. Gulielmus Ritze * (quard.)   †  13. května 1677

P. Casimirus Netky * (Natke, Nečký), (quard.) †  8. srpna 1678

fr. Innocentius Marischka * (Mariška)  †  29. srpna 1678

fr. Leonardus Hungerberger *   †  14. března 1679

P. Anselmus Heiss, in peste exp.  †  13. června 1680

fr. Carolus Scholtz (clericus), in peste exp. †  3. července 1680

P. Timotheus Heintze, in peste exp.  †  15. července 1680

P. Stephanus Joneta, in peste exp.  †  30. srpna 1680

P. Ildephonsus Krüppner, in peste exp.  †  4. září 1680

P. Joanne Ev. Fritsch, in peste exp.  †  9. září 1680

P. Alexius Orent, in peste exp.   †  27. září 1680

P. David Neügebauer, in peste exp.  †  16. října 1680

P. Aegidius Skala (quard.)   †  16. dubna 1682

P. Ludovicus Strasoldo (quard.)  †  7. června 1682

P. Nicolaus Pliesner    †  13. října 1683

P. Innocentius Lerchenauer (praed.)  †  30. října 1683

fr. Pacificus Ettel (hortul.)   †  14. července 1686

fr. Justinus Lanisch    †  30. srpna 1686

P. Medardus Strabek   †  7. dubna 1689

P. Dominicus Dacžiczky (org.)   †  28. března 1690

fr. Silvester Krumpmüller   †  11. května 1691

P. Venceslaus Scherer (quard.)  †  23. června 1698

fr. Methodius Prochaska   †  4. června 1700

P. Bonaventura Bergauer   †  23. března 1701

P. Antonius Binner    †  29. dubna 1703

P. Conradus Alter    †  28. února 1707

fr. Hyacinthus Zumberger   †  21. července 1707

P. Andreas Hessmann   †  5. října 1713

fr. Germanus Töffer    †  25. října 1713
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NEKROLOGIUM SLÁNSKÝCH FRANTIŠKÁNŮ
(1655–1950)

fr. Fidelius Ržipp (pictor)   †  13. listopadu 1713

P. �eodorus Kvapil    †  24. dubna 1717

fr. Jovita Ruzicžka (hortul.)   †  7. dubna 1720

P. Hieronymus Kieswetter   †  27. ledna 1721

P. Albinus Kely (Köly)   †  25. dubna 1721

P. Timotheus Patz (Baez), (praed.)  †  24. září 1723

fr. Conradus Krusch   †  26. ledna 1724

fr. Franciscus Zelezinsky   †  17. března 1730

fr. Marcus Schröttel (coq.)   †  14. května 1732

P. Engelbertus Hesselmann (praed.)  †  20. dubna 1737

P. Jacobonus Schönbach (praed.)  †  6. března 1738

P. Ludovicus Sitter     †  27. srpna 1738

P. Gratus Knirž    †  16. prosince 1742

fr. Samuel Strželeczky   †  19. ledna 1743

P. Benignus Ritschel *   †  11. května 1743

fr. Adalbertus Meisl (hortul.)   †  16. listopadu 1743

P. Stephanus Jawurek (praed.)   †  5. prosince 1744

fr. Adalbertus Zima    †  19. září 1745

P. Julianus Walter    †  4. listopadu 1747

fr. Stanislaus Judex    †  23. září 1752

P. Adjutus Nemluva    †  24. října 1752

P. Stapinus Koreitko (quard., praed.)  †  17. května 1754

P. Azarias Kirchhoff (praed.)   †  27. prosince 1756

P. Joh. Nep. Brunner (quard.)   †  26. července 1758

P. Bernardinus Hladky (lect.)   †  2. prosince 1758

P. Martinianus Rokitzky (praed.)  †  25. ledna 1759

fr. Crescentius Winkler * (stud.)  †  26. ledna 1759

P. Linus Rischanek (praed.)   †  17. dubna 1760

P. Melchior Heindl    †  30. srpna 1762

P. Chrisost. Miller (quard., praed.)  †  31. října 1763

fr. Liborius Krsik (Kosek), (hortul.)  †  4. ledna 1767

P. Liborius Traho    †  9. února 1767

P. Gregorius Weigner (quard.)   †  31. října 1769
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NEKROLOGIUM SLÁNSKÝCH FRANTIŠKÁNŮ
(1655–1950)

P. Abundantius Landtfeldt (praed.)  †  13. května 1770

P. Basilianus Pokorny   †  19. srpna 1770

P. Hieronymus Franek (praed.)  †  3. ledna 1775

P. Mans. Schlichta, in obs. infirm. mil.  †  20. února 1779

fr. Achilleus Putzedl   †  21. března 1780

P. Benedictus Salaba (quard., praed.)  †  6. dubna 1780

P. Samuel Reinvorth   †  2. dubna 1782

P. Vincencius Hradeczky (quard., praed.) †  23. srpna 1782

P. Dominicus Rappa (praed.)   †  1. listopadu 1785

P. Desiderius Lebeda (quard., praed.)  †  28. června 1787

P. Terentius Barthel (quard.)   †  12. prosince 1787

P. Gilbertus Christoph (quard.)  †  16. prosince 1791

P. Simon Sixta (org.)   †  16. března 1793

P. Ildephonsus Krebs   †  14. září 1797

P. Tertullianus Staropraskij (quard., praed.) †  28. září 1802

P. Raymundus Polentarius (praed.)  †  16. dubna 1803

P. Philippus Sedlacžek (quard.)  †  5. března 1805

P. Silverius Linek (praed.)   †  16. ledna 1806

P. Albinus Praschek (praed., quard.)  †  8. února 1810

P. Michael Wagner (praed.)   †  12. října 1810

fr. Rochus Luka    †  18. února 1815

fr. Joannes Hula (coq.)   †  22. listopadu 1821

P. Petrus Morawek (quard.)   †  15. ledna 1827

P. Stanislaus Wambera (quard., praed.)  †  18. října 1827

P. Procopius Franz (quard., pictor)  †  30. března 1853

P. Daniel Navrátil (quard., praed.)  †  18. prosince 1855

fr. Gervasius Schalda (janitor)   †  6. května 1870

fr. Salutaris Kabát (hortul.)   †  18. září 1874

P. Quinctus Spáda (quard.)   †  10. srpna 1877

P. Michael Reichmann (quard.)  †  21. března 1885

fr. �adaeus Skuhra (coq., org.)  †  11. prosince 1887

fr. Mathias Bůžek (janitor)   †  30. prosince 1889

fr. Erasmus Vitásek    †  17. března 1897
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NEKROLOGIUM SLÁNSKÝCH FRANTIŠKÁNŮ
(1655–1950)

P. Arnoldus Seemann (praed.)   †  14. listopadu 1898

P. Methodius Pillmann (quard.)  †  17. května 1906

P. Antonius Hirsche (praed.)   †  11. července 1907

fr. Aedigius Stieber    †  18. listopadu 1909

fr. Gerardus Schulz (janitor)   †  5. ledna 1913

fr. Samuel Němec (hortul.)   †  31. října 1941

fr. Ferdinandus Pekárek (coq.)  †  14. července 1946

ZKRATKY

praed. (praedicator) – kazatel 
quard. (quardianus) – kvardián 
coq. (coquus) – kuchař 
hortul. (hortulanus) – zahradník 
pictor – malíř 
lect. (lector) – lektor – v klášteře působil při řádovém studiu 
stud. – student teologie 
janitor – vrátný kláštera 
clericus – klerik 
org. (organista) – varhaník 
in peste exp. (in peste expositus) – podlehl morové nákaze 
in. obs. infirm. mil. (in obsequm infirmorum militum) – nakazil se při ošetřování 
vojáků ve slánském lazaretu

POZNÁMKA

Ne všichni bratři mohli být pochováni do řádové hrobky, ze šestice zemřelých na mor byla většina 
pohřbena na zahradě a hřbitově. Poslední z františkánů, který byl uložen v řádové hrobce, byl 
patrně Desiderius Lebeda (†  ����).

Toto stále neúplné Nekrologium bylo zpracováno podle klášterní kro- 
niky Archivum seu protocollum… – SÚA Praha, ŘF, i. č. ��; dále podle 
řady nekrologií, které se nacházely v jiných klášterech; hlavně však 
byl využit Abecední katalog zemřelých členů české františkánské provincie  
(����–����) – SÚA Praha, ŘF, i. č. ���. Jména, která jsme nenalezli v kon-
ventní kronice, jsme označili (*).
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