
Josef Kupka se narodil 16. června 1865 v Těškovicích. Po 

ukončení gymnázia začal studovat na Teologické fakultě 

v Olomouci, kde také přijal 6. července 1891 kněžské svěcení. 

Jako kaplan působil ve farnostech sv. Jana Většího 

v Domaslavicích a sv. Jana Křtitele ve Vratimově.  

V roce 1893 složil farářské zkoušky a v lednu 1903 byl 

jmenován farářem farnosti sv. Klementa v Ustroni. Postaral se o elektrifikaci zdejšího 

kostela, o nové lavice a zvony. Založil zde také katolickou knihovnu a školku pro děti.  

Zasloužil se o příchod sester boromejek do Ustroně. Pečoval o filiální kostel 

Nanebevzetí P. Marie ve Wisle, kde pravidelně sloužil mše svaté. S velkým úsilím se 

staral o místní katolické organizace.  

Byl zastáncem toho, aby Slezské Těšínsko patřilo pod polskou správu. Tento 

jeho názor mu přinesl odpor zejména z řad Čechů, kteří nakonec Těšínsko po 1. 

světové válce připojili ke svému území.  

Na přelomu roku 1913/1914 se stal administrátorem ex currendo ve farnosti 

Povýšení sv. Kříže v Lipovci.  

Konzistorní rada P. Josef Kupka 



V únoru 1932 požádal o důchod a o možnost odejít na odpočinek. Na odpočinek 

přišel v r. 1932 do Kyjovic, a tu sloužívá denně v zámecké kapli a někdy též i ve 

vesnické kapli služby Boží. 

Počátkem března 1941, ač těžce nemocen, byl pan farář Josef Kupka vyslýchán 

třemi gestapáky ze Svinova za udání, že poslouchá cizí rozhlas. Udání učinil K. Suski, 

šofér ze zámku, který připevňoval k rozhlasovým přijímačům červené štítky. Poslech 

cizích stanic se trestal smrtí. A zjistil, že p. farář má cizí radiopřijímač a ihned jej na 

to upozornil, že je to trestné.  

Přístroj měl skutečně půjčen od Arnošta Havrlanta, košíkáře z č. 98, protože 

svůj měl v opravě a nechtěl být bez zpráv z Londýna. Naštěstí až gestapáci přišli 

konat prohlídku, měl už svůj přístroj doma a ti s ním kroutili na všechny strany a nic 

závadného nemohli chytit, tak toho nechali a s velkým nadáváním odešli po prázdnu, 

bez úlovku od vystrašeného p. faráře. Tímto nervovým vypětím těžce pak onemocněl. 

4. června 1941 přijeli dva gestapáci zatknout faráře Josefa Kupku, už po třetí. 

Hraběnka Stolbergová ho zatknout nenechala. Po delším výslechu a po zaručení 

samého hraběte Stolberga gestapo odjelo. Udání toto zase učinil Suski, který chtěl 

docílit toho, aby do zámku přišel nový kněz – Němec, ale nepodařilo se mu to.  



Také dr. Redera z Velké Polomě se ptali, zda je skutečně farář Kupka nemocen, 

anebo simuluje, ale ten potvrdil skutečnou nemoc. Poté byl P. Josef Kupka ušetřen 

dalšího vyšetřování. Nemoc se tímto nervovým vypětím zhoršila a jen jeho vůle dočkat 

se svobody mu dala mu tolik síly, že se aspoň částečně uzdravil. 

Tolik pronásledován gestapem oslavil p. farář Josef Kupka, konzistorní rada a 

rodák z Těškovic své padesátileté kněžské jubileum v úzkém kruhu svých známých 

dne 6. července 1941. V Kyjovicích u Opavy také 16. března 1946 zemřel.  

 

Slavnostní mše při 50. jubileu kněžského života 


