
DĚJINY DUCHOVNÍ SPRÁVY V POTŠTÁTĚ 

Vznik duchovní správy zřejmě souvisí se vznikem Potštátu jako města (tj. 1318-22), avšak 

první písemná zmínka je z r. 1395 v nejstarší matrice pražské univerzity se mezi zapsanými 

posluchači objevuje pan Duchek, plebán (farář) z Potštátu. Farní kostel s patronátním právem 

se připomíná v zemských deskách olomouckých v roce 1408. Také Boškov a Lipná měly 

tehdy vlastního faráře. Kostel sv. Bartoloměje byl tehdy velký asi jako dnešní kněžiště a 

kolem něj byl hřbitov.  

S nadbytkem duchovenstva skoncovaly husitské války. Mezi obyvatelstvem panství se 

Husovo učení až na výjimky neujalo zvláště proto, že převážná část panství byla osídlena 

německým obyvatelstvem. K r. 1484 je zmíněn kněz Bartoloměj a v r. 1500 Kašpar, který 

faru opustil zřejmě kvůli konfliktu mezi husitskou vrchností a jím, jako katolickým farářem. 

O to ochotněji přijímalo německé obyvatelstvo reformační ideologii Lutherovu, takže v 16. 

století sloužil kostel Luteránům (r. 1556 – 1628). Luteráni po bitvě na Bílé Hoře museli 

kostel opět navrátit katolíkům. Zřejmě během této doby byl kostel rozšířen či přestavěn do 

dnešní podoby. Po r. 1628 se uvádějí katoličtí faráři Krištof Eckard a Kašpar Kress. 

Farní kostel byl konsekrován 3. srpna 1636 světícím biskupem Breinerem ke cti sv. Bartoloměje a Zvěstování Panny Marie 

za faráře Kašpara Kresse, který zemřel v r. 1641. Jeho bratr Abraham Kress po něm převzal uvolněnou farnost. Za něj regent 

Martin Desmarez pořídil do kostela varhany (1651). Ten také r. 1652 začal s výstavbou horního kostela Nanebevzetí Panny 

Marie, který pak byl konsekrován 8. září 1658 olomouckým světícím biskupem Janem Gobbarem, toho se již Abraham Kress 

nedožil (+1657) a novým farářem se stal Baltazar Salzmann. 

V r. 1659 zastihl město požár, který poničil farní kostel sv. Bartoloměje. Ten byl tedy znovu vysvěcen biskupem Janem 

Gobbarem 14. srpna 1661.  

Za faráře Jana Karla Jordana (1731-1753) byla vybudována nová sakristie, 2 boční oltáře a obnoveno kněžiště s novým 

hlavním oltářem ve farním kostele. Z tohoto období pochází také nový hlavní oltář a fresky kostela Nanebevzetí Panny 

Marie, které provedl J.M.Lassler v letech 1742-1743.  



V letech 1787, 1790 a 1813 opět Potštát zachvátily požáry, které poškodily farní kostel i faru. Po r. 1813 byly vystavěny 

boční ochozy kůru. Oheň opět poškodil farní kostel také v r. 1832. Poslední velký požár, který zasáhl také farní kostel byl v r. 

1866. Také možná kvůli množství požárů je v obou kostelích a na náměstí sv. Florián, patron proti požárům. 

V roce 1903 za faráře Antonína Morawetze byly pořízeny nové varhany pro kostel Panny Marie a v roce 1907 pro farní kostel 

sv. Bartoloměje.  

Za faráře Jana Maštalíře byly obnoveny fresky horního kostela (1910), pořízen nový hlavní oltář farního kostela a obraz sv. 

Bartoloměje vyměněn za současnou sochu světce. V obou kostelích byly pořízeny vitráže. Za první světové války byly 

zrekvírovány zvony pro válečné účely (1916-1917), takže zbyl pouze umíráček. V r. 1923 byly pro oba kostely pořízeny nové 

zvony, 1925 byly kostel i fara elektrifikovány a v r. 1931 byl farní kostel nově vydlážděn. 

V roce 1942 za faráře P. Rudolfa Weintritta byly opět zrekvírovány zvony, takže zůstal jen umíráček a mešní zvonek.  

6. července 1946 vyhořel horní kostel a byl značně poškozen. Během roku se jej podařilo provizorně opravit za podpory 

farníků i olomouckého arcibiskupa ThDr Leopolda Prečana. V r. 1973 se začalo s renovací fresek tohoto kostela.  

Za faráře P. Gustava Riedla (1964-1972) došlo k úpravě farního kostela a interiéru podle pokynů II. vatikánského koncilu. Byl 

pořízen obětní stůl a ambon se soškami evangelistů, které pocházely ze zrušené kazatelny 

kostela sv. Václava v Ostravě. V r. 1972 pořídil do kněžiště kříž z dubových železničních 

pražců.  

Jeho nástupce P. František Sečkář byl posledním farářem na potštátské faře. Zemřel ve svých 

61 letech v r. 1979. Od tohoto roku je farnost spravována excurrendo.  

V roce 1989 byl pořízen nový obětní stůl a ambon a instalováno elektrické topení do předních 

lavic. V r. 1991-2003 byly ukončeny restaurátorské práce na freskách horního kostela.  

27. srpna 1994 byly pro farní kostel posvěceny 2 nové zvony – sv. Josef a Panna Maria, 

které byly pořízeny ze sbírek farníků a rodáků z SRN a Rakouska. Posvětil je olomoucký 

arcibiskup Msgre Jan Graubner a dodnes zvoní „klekání“ a zvou farníky k bohoslužbám.  

Zprácováno „Z Dějin duchovní správy v Potštátě“ od PhDr Ivana Kršky. 


