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Resumé 
Seznam ctihodných piaristů z roku 1710

V roce 1710 byl v tiskárně Apoštolské komory v Římě vytištěn jednolist 
s názvem Catalogus venerabilium servorum Dei Religionis clericorum 
Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum gedruckt. Jedna z kopií 
tohoto dokumentu byla uložena rovněž v archivu piaristické koleje v Lipníku nad 
Bečvou, který je dnes součástí fondu Řád piaristů v Národním archivu.

Autor analyzuje ve své studii tento cenný dokument, ve kterém jsou uvedena 
jména 52 členů piaristického řádu (kněží i laikové), kteří požívali zvláštní 
úcty. Seznam obsahuje jméno, datum a místo narození, datum a místo úmrtí. 
Autor uvádí rovněž další biografické údaje. Seznam ctihodných piaristů byl 
pravděpodobně sestaven jako podklad pro budoucí blahořečení nebo kanonizaci 
členů piaristického řádu.

Zusammenfassung
Liste der ehrwürdigen Piaristen aus dem Jahre 1710

Im Jahre 1710 wurde in der Druckerei der Apostolischen Kammer in Rom 
eine Einblatt-Liste mit dem Titel Catalogus venerabilium servorum Dei Religio-
nis clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum gedruckt. 
Eine der Kopien dieses Dokuments wurde auch im Archiv des Piaristenkollegs in 
Lipník nad Bečvou aufbewahrt, heute im Rahmen des Bestandes Piaristenorden 
im Nationalarchiv in Prag.Der Verfasser in seiner Studie analysiert dieses be-
merkswerte Dokument, in dem Namen der 52 Mitglieder Piaristenorden (Priester 
und Laienbrüder) angegeben werden, die besondere Ehre genossen. Die Liste 
enthält Namen, Datum und Ort der Geburt, Datum und Ort des Todes. Der Autor 
fügt auch weitere biographische Angaben. Liste der ehrwürdigen Piaristen sollte 
wahrscheinlich als Grundlage für zukünftige Selig- oder Heiligsprechung der 
Mitglieder Piaristenordens dienen.

Annotation
List of honorable piarists from 1710

The author analyzes a list of „honorable“ piarists print edition in 1710 contain-
ing data of 52 members Piarist order. The list should probably start serving bless 
or canonization process.
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