
ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ 

FOND GENERÁLNÍ VIKARIÁT V TĚŠÍNĚ 

inv. č. 572, č. k. 73 

Zakládací listina farnosti Dobratice 

Regest (stručný obsah):  

                                                                                                                                    1876 duben 4. Jánský Vrch  

Vratislavský kníže-biskup ThDr. Jindřich (Heinrich) Förster se zpětnou platností potvrzuje založení farnosti 

Dobratice v roce 1868. Podle tohoto „křestního listu“ měly farnost tvořit Dobratice s Bukovicemi a Šprochovice. 

Patronát nad kostelem a farou měla držet obec. Povinností obce bylo udržovat v dobrém stavu kostel (včetně 

jeho zařízení), faru i s hospodářskými objekty (maštal, kravský chlév, dřevník) a hřbitov včetně márnice. Dalším 

obecním závazkem bylo finanční vydržování kostelních zaměstnanců – varhaníka a kostelníků. Pozemek na 

výstavbu kostela v Dobraticích byl věnován dolnotošanovickým velkostatkem. K finančnímu zajištění 

dobratického beneficia měl sloužit výnos z pronájmu polovičního selského statku č. p. 51 v Dobraticích, dále 

fundace Karla Křídlovského z Křídlovic z roku 1797, která byla se souhlasem slezské zemské vlády z 26. května 

1865 převedena z původního záměru dotovat samostatnou duchovní správu v Dolních Tošanovicích na 

dobratickou faru. Kromě toho měl k zajištění beneficia sloužit dar domaslavického faráře Habernala a další 

finanční prostředky. Za obec Dobratice podepsali zakládací listinu 23. ledna 1876 starosta Josef Tvrdý, radní 

Pavel Carbol a Jan Žvak, členové zastupitelstva: Martin Jiřičný (farář), Jan Žvak, František Březina, Ondřej 

Baran, Jan Buchsa, Ondřej Baran, Jiří Polok, František Sobek a František Polok. Za Šprochovice podepsali 

dokument téhož dne starosta František Voznica, radní Josef Carbol a Filip Beitz a zastupitelé: Jan Mokroš, 

František Škuta, Jan Blahut, Jan Kohut, František Blahut, Jan Valach, Josef Valach, František Gryžboň, Jan 

Gryžboň a Josef Sobek. Dne 4. dubna téhož roku připojili na biskupském zámku Jánský Vrch u Javorníku 

vratislavský biskup ThDr. Jindřich Förster, javornický farář ThDr. Jan Wache a biskupský sekretář Josef 

Hackenberger. Slezská zemská vláda vyjádřila svůj souhlas podpisem zemského prezidenta Stellwega 21. května 

a konečně 26. května zakládací listinu podepsal rovněž těšínský generální vikář František Sniegoň. 

 

Doslovný překlad:  

Jindřich, z milosti Boží a apoštolského stolce kníže-biskup, domácí prelát a trůnní asistent 

jeho papežské svatosti, apoštolskému stolci bezprostředně podřízený doktor teologie etc. etc.  

K větší slávě Boha, jakož i za účelem zintenzivnění Jej uspokojující pastorační péče pro obce 

Dobratice, Bukovice a Šprochovice v Rakouském Slezsku Jsme se v souladu s prohlášením ze 

dne 19. dubna 1867 rozhodli, povýšit nově zbudovaný kostel svatých apoštolů Filipa a Jakuba 

v Dobraticích na sídlo samostatné duchovní správy.   

Jakožto biskup a ochránce Nám svěřených duší tohoto kraje vydáváme proto, z moci nám 

propůjčeného biskupského úřadu a díky již dříve Nám udělenému povolení císařského a 

královského ministerstva pro záležitosti kultu a vyučování ze dne 20. listopadu 1860 č. 

16999/4976 a po předešlém slyšení veledůstojného faráře Jana Bitty z Domaslavic, správce 

mateřské fary a ve shodě s obcemi Dobratice, Bukovice a Šprochovice; vzývaje Boha, aby 

milostivě požehnal a podpořil toto dílo, níže uvedenou pravomocnou listinu s následujícími 

ustanoveními:  



I. Nově založený kostel svatých apoštolů Filipa a Jakuba se ode dne, kdy mu byl přidělen 

vlastní pastýř, na všechny budoucí časy stává samostatným farním kostelem, jeho duchovní 

pastýř samostatným pastýřem a jeho duchovnímu vedení podléhají obce Dobratice, Bukovice 

a Šprochovice, s výjimkou usedlostí obce Dobratice, jež nesou čísla popisná 1, 2, 3 a 4, které 

jsou od nepaměti součástí hnojnického farního okrsku.  

II. Patronát tohoto beneficia přechází dle reversu ze dne 1. června 1873 přiloženého v souladu 

se soudním řádem na obce Dobratice, Bukovice a Šprochovice se všemi právy a břemeny, jež 

se pojí k patronátu, s jediným omezením v tom smyslu, že se má sama obec s patronátním 

právem svobodně rozhodnout, zda uplatní prezentační právo na návrh terna velebného kníže-

biskupského generálního vikariátu.  

Uplatňování prezentačního práva přísluší katolickým členům zastupitelstev obcí Dobratice, 

Bukovice a Šprochovice.  

III. Církevní obec se zavazuje, že bude udržovat v náležitém stavu a v souladu se stávajícími 

konkurenčními předpisy nejen samotný kostel, ale také nově postavenou, v přiloženém 

inventáři č. 2 popsanou farní budovu, včetně příslušných již renovovaných hospodářských 

budov jako jsou konírny, kravské chlévy a stáje pro dobytek, dále vozové kůlny, kůlny na 

dřevo, rozměrné stodoly, také oplocení a farní zahrady.  

IV. Z inventáře liturgického náčiní a parament (liturgické textilie), přiloženého pod číslem 3, 

vyplývá, že kostel v Dobraticích je vybaven nezbytnými potřebami, aby mohl fungovat jako 

samostatný kostel, a ty by měly být v souladu se stávajícími konkurenčními zákony 

udržovány v dobrém stavu a doplňovány.  

V. Církevní obec přebírá odpovědnost za:  

a) mzdu varhaníka a kostelníka, pokud je ale možné celou mzdu či její část pokrýt z příjmů 

kostela, je obec zbavena povinnosti platit.  

b) Zajištění potřeb pro chod kostela, jako jsou víno, osvícení, kadidlo, hostie etc., pokud 

nemohou být pořízeny z ročního příjmu kostela. V současné době dle evidenčního výpisu, 

uvedeného pod č. 4, církev vlastní: z kapitálové účasti na státním dluhopise č. 14138 z 1. 

ledna 1871 úročeném 5 % ve stříbře 100 zlatých a na hotovosti v pokladě 74 zlatých 69 

krejcarů vídeňského čísla.  

VI. Hřbitov je v současnosti v dobrém stavu, je obehnán jak dřevěným plotem, tak 

dorůstajícím živým plotem. Za údržbu hřbitova v budoucnosti zodpovídá ten, kdo platí 

poplatek za hrobové místo.  

VII. Jelikož dosazení prvního dobratického faráře Martina Jiřičného bylo úspěšně dne 19. 

listopadu 1868 završeno kanonickou investiturou, odpadá od tohoto data i do budoucna pro 

obce Dobratice, Bukovice a Šprochovice jakákoliv další povinnost platit konkurenční 

příspěvky dosavadnímu mateřskému kostelu a mateřské faře v Domaslavicích. 

VIII. Za účelem podpory faráře v Dobraticích:  



1. Domaslavický farář Filip Habernal podle nadační listiny ze dne 16. prosince 1862 

(zanesené do pozemkové knihy dne 27. října 1863) věnoval poloviční selský grunt č. 51 v 

Dobraticích. Výnos z nemovitosti tvoří část příjmů dobratického duchovního pastýře, po smrti 

faráře Habrenala dne 27. února 1868, jenž si v § 1 shora zmíněné nadační listiny vyhradil 

právo užívání po dobu života; druhou část příjmů pak tvoří dotační fond, k jehož doplňování 

by mělo dle § 7 téže nadační listiny sloužit pachtovné z tohoto pozemku, fond je kromě toho 

doplněný následujícím způsobem:  

2. Jsme faráři Habernalovi jako dotační příspěvek pro Dobratice předali sumu jednoho tisíce 

zlatých, jež kostel s výnosem uložil ve veřejném fondu.  

3. Se svolením c. a k. vlády ze dne 26. května 1865 č. 4130 je kapitál kaplová a duchovní 

nadace přidělen na podporu dobratické fary.  

4. Katoličtí obyvatelé obcí Dobratice, Bukovice a Šprochovice ke zkompletování dotačního 

fondu předali kapitál ve výši 1850 zlatých rakouské měny, založený na soukromých 

nemovitostech, kromě toho také dva státní dluhopisy, a sice stříbrnou rentu a) 500 zlatých a b) 

100 zlatých rakouské měny.  

Dotační fond, zřízený ze 4 zmíněných zdrojů v současné době vlastní:  

A) nemovitost v Dobraticích zapsanou pod číslem 51, jež zahrnuje pozemky o výměře 25 jiter 

a 274 sáhů s ročním výnosem (po odečtení roční daně a poplatků) 64 zlatých a 68 krejcarů  

B) na kapitálové účasti podle přiloženého  

5) soupisu 5  

a) ve veřejném fondu, a sice:  

b) v zemských dluhopisech 1000 zlatých s ročním výnosem z úroků ve výši 40 zlatých  

c) v obligacích papírové renty 500 zlatých s ročním výnosem z úroků ve výši 21 zlatých  

d) v obligacích stříbrné renty 6000 zlatých s ročním výnosem z úroků ve výši 252 zlatých  

e) v soukromých rukou 1850 zlatých s ročním výnosem z úroků ve výši 92 zlatých 50 

krejcarů 

Celkový roční výnos 470 zlatých a 18 krejcarů  

na pokrytí životních nákladů úřadujícího duchovního správce.  

Vést v patrnosti dotační fond u dobratického kostela.  

Faráři v úřadu se doporučuje, aby modlitbou při bohoslužbě připomněl skutky zakladatele a 

dobrodince dobratického beneficia.  



S ohledem na to, že Karlem Křídlovským, někdejším držitelem statku Dolní Tošanovice 

založená kaplová a duchovní nadace tvoří značnou část dotace dobratické fary, bude 

aktuálnímu vlastníkovi Dolních Tošanovic v kostele vždy vyhrazeno vhodné místo k sezení.  

Konečně je nutné, aby kapitál dotačního fondu, uložený u soukromých osob, nebyl dlužníkům 

vypovídán, pokud včas splácejí svou účast; přejeme si naproti tomu, aby sami dotyční 

dlužníci splatili kapitál, který pak bude moci být v souladu s příslušnými zákonnými předpisy 

přijat a jinde s výnosem uložen.  

Tato shora uvedená ustanovení prohlašujeme za pravomocná a závazná a zavazujeme se, že 

My i Naši nástupci je budeme zachovávat a dodržovat.  

K tomuto účelu vystavujeme také tuto listinu ve třech shodných exemplářích, určených obci 

Dobratice, pro farní kostel a pro ústřední c. a k. slezskou zemskou vládu, dále 2 úředně 

ověřené opisy pro domaslavický farní archiv a knížecí biskupský úřad generálního vikariátu a 

současně žádáme o potvrzení.  

K potvrzení výše stojícího byl instrument vyhotoven nejen Námi, ale také potvrzen dvěma 

svědky.  

Na zámku Jánský Vrch dne 4. dubna 1876  

Dr. Jindřich Förster vlastní rukou, vratislavský kníže-biskup   

Dr. Jan Wache, vlastní rukou, ctěný pán a knížecí biskupský komisař a farář na Jánském 

Vrchu jako svědek  

Josef Hackenberger, knížecí biskupský tajný tajemník jako svědek  

My, níže podepsaní předseda a členové výboru jako zástupci obcí Dobratice, Bukovice a 

Šprochovice prohlašujeme, že jsme plně srozuměni s ustanoveními výše uvedené zakládací 

listiny a za sebe i za zastoupené osady se zavazujeme, že budeme na věčné časy přesně a 

svědomitě plnit závazky, stanovené touto zakládací listinou.  

V Dobraticích dne 23. ledna 1876 

Josef Tvrdý, vlastní rukou, představený obce  

Pavel Carbol, vlastní rukou, radní  

Jan Žvak, vlastní rukou, radní  

Martin Jiřičný, vlastní rukou, člen výboru  

Jan Žvak, vlastní rukou, člen výboru  

František Březina, vlastní rukou, člen výboru  

Jan Buchta, vlastní rukou, člen výboru  



Ondřej Baran, vlastní rukou, člen výboru  

Jiří Polok, vlastní rukou, člen výboru 

x x x František Sobek, vlastní rukou, člen výboru  

x x x František Polok, vlastní rukou, člen výboru  

 

František Voznica, vlastní rukou, burmistr ze Šprochovic  

Josef Carbol, vlastní rukou, radní  

Filip Beitz, vlastní rukou, radní  

Ja Mokroš, vlastní rukou, člen výboru 

František Škuta, vlastní rukou, člen výboru 

x x x Jan Blahut, vlastní rukou, člen výboru 

x x x Jan Kohut, vlastní rukou, člen výboru 

x x x František Blahut, vlastní rukou, člen výboru 

Josef Valach, vlastní rukou, člen výboru 

Jan Valach, vlastní rukou, člen výboru 

František Gryžboň, vlastní rukou, člen výboru 

Josef Sobek, vlastní rukou, člen výboru 

Jan Gryžboň, vlastní rukou, člen výboru 

 

Potvrzuje se, že v zakládací listině uvedené osoby tvoří reprezentaci obcí Dobratice, Bukovice 

a Šprochovice.  

V Těšíně dne 8. května 1876  

Ruff vlastní rukou  

č. 4200  

Předchozí zřizovací listina je potvrzena   

Císařská a královská slezská zemská vláda  

V Opavě dne 21. května 1876  



Pro c. a k. zemského prezidenta  

Stellwag, vlastní rukou  

č. 789 

Opis uvedený výše je tímto potvrzen kníže-biskupským vikariátem pro rakouskou část 

vratislavské diecéze jako shodný s originálem.  

Kníže-biskupský generální vikariátní úřad v Těšíně dne 26. května 1876.  

Knížecí biskupský generální vikář: Sniegoń  

Přípis: Zakládací listina fary Dobratice, celý akt opsal a založil Kuczera, sekretář 

 


