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     O kapli sv. Jana Nepomuckého v Bohumíně - Záblatí náležející do Římskokatolické 
farnosti Rychvald u Karviné máme k dispozici pouze málo informací. 
 
     „Jego Eminencya ksiąŜe-biskup wrocławski ThDr. Georg kardynał Kopp udzielił 
następujących zapomóg: na budowę kaplicy v Zabłociu przy Rychwaldzie - 5 Zl. ... “ (1893) 
 

… Gwiazdka Cieszyńska roč. 46/1893, č. 26, s. 260 
 
     „Najprz. ksiąŜe arcybiskup ołomuniecki ThDr. Theodor Kohn ofiarował na budowę 
kaplicy v Zabłociu przy Boguminie 20 Zl.“ (1893)   
 

… Gwiazdka Cieszyńska roč. 46/1893, č. 29, s. 290 
 
     Ve spisovně Římskokatolické farnosti Bohumín - Nový Bohumín se nalézá taktéž listina 
čj. 139/52 ze dne 29. ledna 1952 vydaná Apoštolskou administraturou v Českém Těšíně, ve 
které mimo jiné stojí:  
 
     „Dle sdělení Římskokatolického farního úřadu Rychvald ve Slezsku Jednotný národní 
výbor v Ostravě výměrem ze dne 15. ledna 1952 zn. III/1 - 262 - 1952/RY p. Theofilu Lamla-
ovi v Záblatí č. 247 u Bohumína rozpustil spolek „Jednota pro stavbu kostela v Záblatí“ a 
nařídil pole a peníze - 1 ha 55 arů 11 m2 a 11.930,- Kčs - dáti Římskokatolickému farnímu 
úřadu v Bohumíně II.   
     Upozorňujeme, že obec záblatí patří pod Římskokatolickou farnost Rychvald a spolkové 
jmění rozpuštěného spolku přísluší tomuto farnímu úřadu a nikoliv Římskokatolickému 
farnímu úřadu Bohumín II. Svého času jednalo se sice o přefaření Záblatí k Bohumínu, ale 
toto nebylo provedeno. … “ 
 
     Ve státním okresním archivu v Karviné - fond Farní úřad Rychvald (1688 - 1946) se dají 
naleznouti listiny vztahující se k následné problematice: 
 
inv. č. 22 - kaple v Záblatí - subvence, pozemkové záležitosti (1893 – 1896) 
inv. č. 23 - zaknihování stavby kaple (1899) 
inv. č. 124 - souhlas olomouckého arcibiskupa ThDr. Theodora Kohna k vysvěcení kaple 
v Záblatí (1893)   
 
inv. č. 248 - jednání o důsledcích osamostatnění obce Záblatí ze svazku s obcí Rychvald 
inv. č. 24 - zřízení nové kaple na hřbitově 
inv. č. 127 - vysvěcení mramorového kříže v obci Záblatí (1887)      
 
     „Z roku 1897 je zmínka o kapli sv. Jana Nepomuckého v Záblatí. Tato obec totiž byla 
přifařena k Rychvaldu a o nedělích a svátcích v ní sloužil mše kaplan z rychvaldské fary.“ 
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