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MATERIÁLIETomagová / Mariánské družiny při kostele sv. Ignáce v Praze

ROČNÍK XXXI /  2015 /  č.  1

Pozoruhodný prostor nad sakristií kostela sv. Ignáce, interpretovaný v barokním období jako řádová oratoř, se stal v souvislosti s obnove-
nou činností Mariánské družiny mužů a jinochů u sv. Ignáce vhodným místem společné liturgie družiny. Za tímto účelem byla kaple nově 
upravena, vymalována, byla v ní zřízena galerie se schodištěm a především nový hlavní oltář s malířskou a sochařskou výzdobou. Kaple 
byla vysvěcena 15. května 1904. Někdy po roce 1990 byl však oltář demontován a do současnosti se zachovalo jen několik jeho pozůs-
tatků. Text si klade za cíl na základě pramenů, literatury, historické fotodokumentace a dochovaných součástí zrekonstruovat původní 
podobu oltáře a přispět zároveň k ucelenému poznání původního movitého vybavení kaple (především praporů a další umělecké výzdoby) 
z období přelomu 19. a 20. století s vazbou k historicky doloženým mariánským družinám, působícím v tomto liturgickém prostoru.

THE MARIAN SODALITIES OF ST. IGNATIUS CHURCH IN PRAGUE. CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF THE ORIGINAL APPEARANCE 
OF THE CHAPEL OF MARIAN SODALITIES

Remarkable space above the sacristy in the church of St. Ignatius, interpreted in the Baroque period as an order oratory, became a sui-
table place for a common liturgy of renewed activity of The Marian sodality of men and youth at this church. The chapel was newly mo-
dified for this purpose by decorating and a setting in a gallery with a staircase together with a new main altar decorated by paintings and 
sculpture. The chapel was consecrated on the 15th May 1904. Sometime after 1990 the altar was dismantled and only few fragments are 
preserved today. The author aims at the reconstruction of the original appearance of the altar based on sources, literature, historic photo 
documentation and the preserved parts, and to contribute to coherent recognition of the original movable equipment of the chapel (mainly 
the banners and other art decoration) from the turn of the 20th century with a relation to historically documented Marian sodalities acting 
in this liturgical space.
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Úvod
Předložený text se zabývá specifickým fenoménem činnosti několika katolických laických 
spolků, mariánských družin při kostele sv. Ignáce, v klíčovém rozmezí od roku 1880 do ob-
dobí prvních desetiletí 20. století, a to se zvláštním zřetelem k  výtvarné výzdobě prostoru 
Družinské kaple, vzešlé z  jejich činnosti v  rozmezí let 1904–1909. Upřesňuje především na 
základě studia dobových publikovaných textů z počátku 20. století věnovaných družinskému 
spolkovému životu, informace o původní podobě oltáře a umělecké výzdoby Družinské kaple 

MARIÁNSKÉ DRUŽINY PŘI KOSTELE SV. IGNÁCE V PRAZE 
Příspěvek k poznání původní podoby Družinské kaple
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Obr. 1. Praha 2-Nové Město, kostel 
sv. Ignáce. Celkový pohled do Dru-
žinské kaple (foto P. Havlík, 2015).


