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125 let od posvěcení kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Po zářijové připomínce úmrtí zdejšího
rodáka svatého Melichara Grodeckého
si českotěšínská farnost v říjnu připomíná další významné výročí. Tím je 125
let od posvěcení někdejšího jezuitského,
současného farního kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Přibližme si v následujících řádcích tyto události z konce
19. století.
Novodobá historie těšínských jezuitů
se začíná psát rokem 1885, kdy byl do
Těšína poslán polský člen řádu Franciszek Wójcikowski (1826–1893), aby
převzal místo duchovního v klášteře
alžbětinek na náměstí. O rok později
získal pomocníka v osobě kněze Paula
Felixe Bertrama Rubona. Dodejme však,

Portrét P. Paula Rubona, jezuitského superiora v Těšíně a budovatele kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova (foto autor)

že tyto aktivity se nesetkaly s přílišným
nadšením u starosty města Johanna
Demla. Zmíněný Rubon se narodil
4. ledna 1842 v Berlíně jako syn francouzského katolíka a německé luteránky. Po ukončení středoškolské docházky
vstoupil 15. října 1859 do Tovaryšstva
Ježíšova. Dne 2. srpna 1870 přijal kněžské svěcení. Jezuité v roce 1886 započali s aktivní misijní činností v okolí
Těšína. Rubon vedl rekolekce (exercicie)
v německém jazyce pro těšínské sestry
alžbětinky a boromejky. Započal také
s rekolekcemi v polštině. Jezuité začali
brzy pomýšlet na výstavbu vlastní rezidence. V roce 1890 byly za tímto účelem
zakoupeny se souhlasem vratislavského
biskupa Georga Koppa nemovitosti
v Albrechtově aleji na Saské Kupě v levobřežní části Těšína.
Rubon se stal roku 1890 novým superiorem formující se těšínské rezidence.
Tuto osobnost je možno označit za hlavní hybnou sílu pro vznik nového důstojného sídla zdejších jezuitů. Stavební
práce započaly již v létě 1891. Nedělního odpoledne 11. června 1893 byl
položen a Rubonem požehnán základní
kámen k výstavbě kostela Nejsvětějšího
srdce Ježíšova. Byla do něj vložena
pamětní schránka s pamětním spisem.
Slavnost byla ukončena německým
kázáním zdejšího jezuity Antona Mühla.
Výstavbu novogotického chrámu
a sousedící rezidence Tovaryšstva Ježí-

Světitel kostela Georg Kopp (1837–1914), vratislavský biskup v letech 1887–1914,
kardinál od roku 1893, poslanec slezského zemského sněmu v Opavě (archiv autora)

Pamětní deska s latinským nápisem o posvěcení chrámu vsazená do zdi presbytáře
(foto autor)
šova finančně podpořili rovněž vratislavský biskup Georg Kopp a arcivévoda Albrecht Habsburský, vlastník
Těšínské komory. Realizovala ji těšínská
firma Fridricha Eduarda Fuldy. Autorem
projektu vypracovaného již v červnu
1892 byl vídeňský architekt Ludwig
Zatzka (1857–1925). Později navrhl
podobný kostel pro čtvrť Breitensee ve
14. vídeňském okresu Penzing. Jedná
se o farní kostel sv. Vavřince vystavěný
v letech 1895–1898. Opavský Týdenník z 20. září 1893 přinesl krátkou
informaci: „Stavba kostela, jejž OO.
Jesuité v aleji v Těšíně započali, postoupila tak daleko, že celý kostel již břidlicí
pokryt jest. Na příští rok má i tento
chrám posvěcen býti.“ Již 9. září 1894
se jezuité mohli nastěhovat do nové
budovy.
Toužebně očekávaným dnem se pak
stala středa 10. října 1894, kdy mělo
proběhnout posvěcení nového chrámu.
Hlavní komunikační tahy ve městě byly
vyzdobeny, na obou koncích mostu pod
zámkem stály slavobrány, další byla
instalována u vjezdu do Albrechtovy
aleje. Již předchozího dne přijížděli do
Těšína významní hosté, např. hrabě Karl
Maria Coudenhove, slezský zemský prezident. Vratislavský biskup, kardinál
Georg Kopp dorazil vlakem ve večerních
hodinách. Na nádraží byl přivítán prelátem Karlem Findinským, jenž tehdy
zastával úřad generálního vikáře pro

rakouskou část vratislavské diecéze. Byli
zde v hojném počtu přítomni rovněž
zástupci duchovenstva, města a arcivévodských komorních statků. Nejvyšší
slezský duchovní pastýř se odebral
v průvodu k novému kostelu, kde předal
Rubonovi relikvie určené pro hlavní
oltář. Poté se ubytoval v klášteře boromejek. Krátce před konsekrací kostela,
která započala ve středu 10. října v 7
hodin ráno, dorazil do Těšína vlakem
arcivévoda Fridrich Habsburský, vlastník
Těšínské komory. Po obřadech posvěcení chrámu a pontifikální mši pronesl
kardinál Kopp kázání. Vyzýval v něm
shromážděné davy ke spolupráci s Boží
láskou a zakončil ho výzvou, aby již na
vezdejším světě žili životem nebe. Poté
udělil požehnání. V odpoledních hodinách téhož dne proběhlo ve farním kostele sv. Máří Magdalény slavnostní
uvedení Karla Findinského do úřadu
těšínského faráře s následným žehnáním novostavby objektu fary a generálního vikariátu (dnes Plac Dominikański). Večer se vzácní hosté zúčastnili divadelního představení v klášteře
boromejek. Byl mu přítomen i hrabě
Heinrich Larisch-Mönnich, který následujícího dne odjel s kardinálem Koppem
do Karviné, kde proběhlo žehnání
základního kamene pro nový farní kostel sv. Jindřicha.
Dodejme, že z Rubonovy inciativy při
nově založeném těšínském chrámu
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Dobová pohlednice znázorňující tehdejší Albrechtovu alej a její novou dominantu,
roku1902 (Muzeum Těšínska)
vzkvétal bohatý katolický spolkový
i liturgický život. Přes dominantní
německý charakter zdejší rezidence
nebylo zapomínáno na pastoraci Poláků
a Čechů. V roce 1898 zde působilo již
pět jezuitských kněží a tři řádoví bratři,
kteří se spolupodíleli na aktivní misijní
činnosti. Paul Rubon stál v čele těšínské
komunity do roku 1898. Zemřel 29. ledna 1903 v Krakově.
V roce 1922 převzala těšínskou rezi-

denci československá provincie jezuitů.
Již předchozího roku byla při kostele
Nejsvětějšího srdce Ježíšova ustavena
prozatímní duchovní správa. Českotěšínská farnost byla založena až 8. června 1934. Tehdy k ní kromě města Český
Těšín náležely části obce Chotěbuz
(Podobora a Zpupná Lhota), dále pak
obce Mosty a Svibice.
PhDr. David Pindur, Ph.D.
(Muzeum Těšínska)

Pohled do interiéru kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, jenž byl před první světovou
válkou nejpopulárnější a nejnavštěvovanější svatyní v Těšíně, rok 1911 (Muzeum Těšínska)

