P. JINDŘICH JURÁŠ (1913 – 1992)
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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 spravoval 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.
Celkem pět let, do 30. 9. 1969, odtamtud dojížděl ve
svém automobilu Tatra 57 i do těškovické farnosti. Do naší farní
kroniky zapsal: „Farnost těškovická byla mi velmi milá a nerad ji
opouštím“.
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.

