
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLATINA U BÍLOVCE 

Slatinská farnost existovala od založení vsi přibližně od 

počátku 13. století, avšak jména farářů se nedochovala nebo 

nebyla uváděna. Fara je poprvé zmiňována v listině z roku 1461.  

Jakub 

 zmiňován roku 1510 

Stanislav 

 zmiňován 1545 

Ignác Beček  

 zmínka 1588 

Albrecht Taraska z Levice  

 luterán; 1589 - 1595, slovenského původu 

Martin Herba 

 kurát – zmínky 1600, 1602 

Ignác Galla 

 kurát – zmínka 1609 

Tomáš Abiess 

 kurát – zmiňován 1621 



František Wrzasewsky 

 kurát – 1630 

Od roku 1631 do roku 1783 je slatinská farnost spravována 

mnichy z augustiniánského kláštera ve Fulneku. 

Stanislav Zaborowsky 

 augustinián z Fulneku 1631 - 1644 

Andreas Wlocius  

 1644 – 1655 

 augustinián, začíná psát pro slatinskou farnost matriky 

narození, svateb a úmrtí 

Ludvík Fascziszevský  

 1655 – 1658 

 doktor teologie a kanovník krakovského kláštera 

Augustin Irmler 

 augustinián 1658 -1669 

Aldebarand Ballner 

 augustinián 1669 - 1681 

Václav Kolumbán 

 arcikněz a kaplan v Bílovci 1681 - 1687 



Václav Viktorín   

 1687 - 1690, předtím kaplan ve Veselí 

Karel Laridius 

 kurát 1690 - 1692 

Ignác Wittver 

 bílovecký farář, ve Slatině velmi krátce roku 1692 

František Blecha 

 1692 - 1719, augustinián ve Fulneku 

Filip Franc 

 augustinián 1722 

František Lendenhammer 

 augustinián 1740 - 1749 

Kazimír Jan Volný 

 probošt 1749 - 1760 

Augustin Volný 

 augustinián 1760 - 1779 

 

Zde končí řada augustiniánů, protože klášter ve Fulneku byl 

roku 1783 zrušen a ve Slatině je obnovena samostatná farnost. 



Aurelius Žídek  

 1779 - 8.8.1803, augustinián 

 od roku 1780 kurát a 1783 farář. Narozen 1745, zemřel ve 

Slatině 8. srpna 1803 

Jan Schubich  

 1803 - 22.1.1806 

 narozen roku 1750; původně jezuita, poté profesor poezie 

na gymnáziu v Opavě 

Ignác Vojtěch Schalatta  

 narozen 1771; profesor na gymnáziu v Jihlavě 

 ve Slatině 3.6.1806 - 24.6. 1822, také bílovecký viceděkan 

Ignác Weber  

 10.6.1822 - 10.8.1837 

 narozen roku 1786 ve Fulneku, vysvěcen 1811 v Olomouci 

František Dreiseitl  

 22.11.1837 - 25.2.1839; narozen 1801 

František Kvasnica  

 červen 1839 - 29.6.1850; narozen roku 1799 ve Velké 

Bystřici, vysvěcen v Olomouci roku 1822 



Antonín Umlauf  

 1850 - 27.7.1860 (ve Vídni); narodil se v Petrovicích 

v Čechách roku 1808 

Josef Sedláček  

 31.1.1861 – 4.6.1870 

 narozen v Hranicích na Moravě roku 1825, vysvěcen 1850 

 před Slatinou farář ve Spálově. 

Antonín Klimeš  

 11.1.1871 - 16.12.1883 

 narodil se 10.6.1824 ve Zlatníkách (u Opavy) 

 na kněze vysvěcen 25. června 1848, poté kooperátorem ve 

Velké Polomi, Lubojatech a od roku 1871 farářem ve 

Slatin 

 dne 18.6.1878 zvolen bílovickým viceděkanem 

Ludvík Brixel  

 1884-1898 

 narozen 1848, vysvěcen 1872 

 před Slatinou farářem v Pustějově 

 roku 1898 odchází na faru do Šternberku 

František Zapletal 

 administrátor od srpna do prosince 1898 



Jaromír Kuttel  

 28.12.1898 – 1928 

 narozen v Dobromělicích na Moravě 16. 3.1869, vysvěcen 

v Olomouci 5.7.1892 

 před Slatinou kooperátorem v Bílovci. 

Bohumil Černocký  

 1.8.1928  -1950  

 narozen 26. listopadu 1902 v Rožnově pod Radhoštěm 

 kněžské svěcení přijal 5. 7. 1928 v Olomouci 

 ve Slatině působil 22 let a od roku 1950 do své smrti byl 

farářem u Panny Marie Sněžné v Praze a od roku 1975 byl 

děkanem vyšehradské kapituly 

 zemřel 24. února 1984, je pohřben v kapitulní hrobce na 

Vyšehradě  

František Morys  

 1950 - 1.5.1964 

Jindřich Juráš  

 1.5.1964 - 1.9.1985 



Josef Trtík  

 1985-1995  

 před působením ve Slatině byl administrátorem na  

Čeladné 

 zároveň se Slatinou spravoval i farnosti Olbramice a 

Lubojaty 

Jiří Sedláček  

 září 1995 - 1.7.2003 

Piotr Rak 

 ve Slatině od 1.7.2003 

 

 



 

František Morys 

(ve Slatině 1950-1964) 

Narodil se 6. července 1908 

v Chlebovicích u Frýdku-Místku. Kněžské 

svěcení přijal 13. 3. 1932 v Olomouci. 

Následně působí jako pomocný kněz v Porubě 

(1. 4. 1932 - 31. 7. 1938), na konci roku 1932 

absolvoval dvouměsíční vojenskou službu. 1. 

srpna 1938 přichází jako farář do Lubojat, které spravuje po celou 

válku až do 31. 10. 1946. Následně je přeložen do Staříče blízko své 

rodné vesnice, kde působí do 30. 9. 1951. 

K 1. 10. 1951 přichází do farnosti Slatina, kde nahradil p. 

Bohumila Černockého, který byl povýšen a přesunut do Prahy. P. 

František Morys zde zůstal celkem čtrnáct let, až do 30. 4. 1964. Podle 

hlášení okresního církevního tajemníka z Bílovce měl „kostel o 

nedělích vždy plný“. 

Ze Slatiny také dochází spravovat těškovickou faru po přeložení 

pátera Svobody roku 1959. Mezi lety 1961 a 1964 vede děkanský úřad 

v Bílovci, nicméně k 1. květnu 1964 byl přeložen do farnosti 

Kozlovice, opět poblíž svého rodiště. Kromě funkce tamějšího faráře 

je zároveň od 1. 7. 1965 do 31. 8. 1972 děkanem ve Frýdku-Místku. 

Roku 1974 odchází na důchod na Hanou do farnosti Luká u Litovle, 

kde umírá po šestiletém působení 21. 3. 1980. Je pohřben ve svém 

rodišti v Chlebovicích. 

  



 

Jindřich Juráš 

(ve Slatině 1954-1985) 

Narodil se 6. 6. 1913 v Prosenicích u 

Přerova. Střední vzdělání získal na reálné 

škole v Lipníku nad Bečvou. Teologickou 

fakultu neabsolvoval jako obvykle 

v Olomouci, ale v Praze. Tuto zvláštnost 

vysvětluje ve slatinské farní kronice tím, že 

podmínkou pro přijetí do semináře byla 

zkouška z latiny, kterou tehdy ještě neabsolvoval. Proto napsal do 

Prahy, kde jej na Karlovu univerzitu v Dejvicích přijal rektor 

pražského semináře Msgre. Josef Beran. Stalo se tak ovšem pod 

podmínkou, že doplňovací zkoušku z latiny složí co nejdříve. Tuto 

zkoušku si P. Jindřich Juráš doplnil na akademickém gymnáziu 

v Praze „Na Příkopech“ roku 1935. 

Po absolvování teologické fakulty UK v Praze-Dejvicích přijal 

kněžské svěcení již v okupovaném Protektorátu dne 29. 6. 1939 

v Chrámu sv. Víta z rukou Karla kardinála Kašpara. Své kněžské 

působení zahájil P. Jindřich Juráš v Sedlci ve středních Čechách, kde 

byl kaplanem do roku 1941. Následně spravoval do února 1944 faru 

Vrchotovy Janovice u Votic. Poté do jara 1945 farnost Popoříčky 

poblíž Říčan u Prahy. Po osvobození spravoval rok faru Kněževes u 

Rakovníka (v květnu 1945 byl jeho otec, poštovní úředník, zabit při 

Přerovském povstání). Od srpna 1946 až do léta 1964 působil P. Juráš 

v Týnci nad Sázavou. Pak zatoužil, dle vlastních slov, „po změně“ a 

požádal do přeložení zpět do Olomoucké arcidiecéze. Jeho žádosti 

bylo vyhověno a 1. 5. 1964 přichází na faru do Slatiny. 

Ve Slatině pak zůstal dalších 16 let až do 1. 9. 1985, kdy se vrátil 

na důchod do svého rodiště v Prosenicích. 25. 6. 1989 tam oslavil 50 

let svého kněžství. Zemřel náhle 5. 8. 1992 ve věku 79 let. 


