
P. OTAKAR TOMÁŠ (1913 – 1982) 

farář v Těškovicích v letech 1950-1955 

Narodil se 5. listopadu 1913 

v Rychvaldu poblíž Karviné. Ordinován 

(vysvěcen na kněze) byl v Olomouci 5. 

července 1941. Nejprve působil jako 

kooperátor v Němčicích na Hané (1. 7. 

1942 - 30. 4. 1942). Poté dva měsíce 

kooperoval v Hranicích na Moravě 

(1.5.1942-30. 6. 1942). Následně, stále ještě v průběhu války, 

přesídlil ve stejné funkci do Ostravy-Přívozu (1. 7. 1942 - 1. 12. 

1947). Od Nového roku 1948 do 28. 7. 1950 kooperoval ve 

Frenštátu pod Radhoštěm. Byl také členem řádu sv. Norberta, 

Po úmrtí pátera Hlaváče (29. 7. 1950) je jmenován 

administrátorem těškovické farnosti. V té době již byla církev 

komunistickou stranou omezována tzv. církevními zákony a 

velké slovo k obsazování kněží měl tzv. okresní církevní 

tajemník, v tomto případě v Bílovci.  

Ten v situační zprávě uvedl k personálnímu obsazení 

těškovické fary toto: „Byl jsem tehdy v krajské politické škole a měl 

jsem v úmyslu, že Těškovice necháme neobsazeny, poněvadž je to 

nepatrná obec, obec skrz naskrz klerikální.  



Děkan Hlaváč zemřel 24. července, Tomáš si podal žádost již 

26. července a již dnem 29. července byl pověřen správou farního 

úřadu v Těškovicích. Když jsem se vrátil ze školení, bylo již vše 

hotovo a dodnes ani já, ani straničtí činitelé nemůžeme si vysvětliti 

tuto rychlost...“ 

O páteru Tomášovi nejsou v naší farní kronice uvedeny 

žádné informace – patřil totiž k té části kléru, která smýšlela 

v duchu demokracie a tedy protikomunisticky. Již brzy po svém 

přistěhování do Těškovic se vymezil mj. proti vstupování 

školních dětí do pionýra. Z těchto důvodu byl místní organizaci 

KSČ značně nepohodlný.  

Církevní tajemník při ONV v Bílovci mu vytýkal „reakční 

názory“ a také fakt, že se straně nepodařilo v první fázi 

kolektivizace v Těškovicích založit JZD (za což ovšem mohla 

svou politikou sama). Kvůli svému protikomunistickému postoji 

byl P. Tomáš přeložen dne 31. července 1955 do vzdálených 

Linhartov na Krnovsku slovy tajemníka: „Tam, kde bude mít 

prázdný kostel, aby byl více závislý na státu“.  

Linhartovskou faru spravoval pouze dva roky, a 15. listopadu 

1957 je na vlastní žádost přeložen do obce Rybí (u Příbora). Tam 

zůstává do 30. září 1968.  



Poté spravoval čtrnáct let farnost ve Vřesině u Hlučína. 

Následně odešel do Kyjovic, kde umírá 20. ledna 1982. 27. 1. 1982 

byl pohřben ve svém rodišti v Rychvaldu. 

Za působení O. Tomáše v Těškovicích byla generálně 

opravena již 90 let stará, značně zchátralá, dřevěná kostelní 

vížka. K původnímu zvonu z roku 1814 byl zavěšen zvon z roku 

1821, který původně visel nad hodinami v kyjovickém zámku.  

Oba ulil v Opavě František Stanke. Tento mladší zvon byl 

dle zápisu v kostelním inventáři „opatřen z haraburdí a dodělán“. 

Jeho uvedení do použitelného stavu financoval P. Tomáš. 

Dlouhodobě nevhodné uložení v Kyjovicích se jistě podepsalo na 

životnosti tohoto zvonu, protože zde dlouho nevydržel.  

Na těškovickou věž byl zavěšen 23. 12. 1954, ale už 2. 8. 1955 

praskl. Je symbolické, že se tak stalo dva dny po přeložení P. 

Tomáše do vzdálených Linhartov. Tato shoda okolností však 

mohla být z pohledu KSČ politicky závadná a vést k „ideologicky 

závadným“ interpretacím. Proto o ní není ve farní kronice vůbec 

zmínka.  

Ve svém volném čase hrál P. Tomáš na klavír a na housle, 

takže na faře často „koncertoval“. Zajímavostí je, že jej někdy 

v hudbě doprovázel i tehdejší předseda MNV (u něj ovšem není 

jasné, zdali v kontextu s proticírkevním kurzem touto aktivitou 

nesledoval i jiné, politické, účely).  


