
Informace o opravách našeho kostela. 
 
Drazí farníci, 
 
Už na sebe možná pomalu zapomínáme, v této „světové válce beze zbraní“. Je to čas opravdového postu, 
přemýšlení o světě a křehkosti života, ale v případě našeho chrámu také čas tvrdé práce na nezbytných 
opravách našeho kostela. 
 
Vymalování celého prostoru je ukončené a zaplacené. Děkuji skupině asi 20 dobrovolníků – mužů a 
ministrantů – kteří se na přípravě, úklidu, a projektu podíleli. Bůh zaplať také několika farníkům, kteří zaslali 
finanční dar na úpravu chrámového prostoru, kde se postupně objevují nedostatky a rizikové faktory po 50 
letech bez velkých obnov (kostel se údajně naposledy maloval v roce 1994 !) …    
 
 
Následovat bude oprava podlah a instalace nových světel – obojí nevyhovující a rozpadající se pod 
rukama… Dva staré oltáře se ukázaly vyviklané, kompletně shnilé s plísní (myslete na plíseň ve vlastním 
domě), taktéž i popraskaná a rozviklaná podlaha, která nebyla pod nimi vidět (cca 30 m čtverečních).   
O výměně lavic se slyšelo z mnoha stran – úzké, nepohodlné, plné červotoče… - na nové zatím nemáme, 
ale na novou podlahu také doma nepostavíte shnilý nábytek.   
Do vymalovaného kostela dát rozpadající se nábytek, kdo to doma s těmi skříněmi takto udělá? 
Boční oltáře liturgicky již ztratily svůj význam, drží jen prach a bacily, a na jednorázové použití o 
Velikonocích uděláme malý, nástěnný, elegantní tabernákle. Plísně jsou nebezpečné pro astmatiky a 
alergiky, tak proč bychom měli před jejich stavem zavírat oči? 
Náš kostel také potřebuje více místa na sednutí – na bocích nyní přibude 20-30 míst k sezení…  
 
Co se týká podlah, tak v kostele mají být podlahy rovné a to co jsme našli pod lavicemi, bylo tak hrozné, že 
mají mnohde podlahy pěknější i ve chlévě. 
 
Před farní garáží máte možnost nahlédnout na dvě prohnilá topná hlučná tělesa, která jednak moc 
nevyhřála, jednak otáčela hodinami na 5,000 Kč za elektřinu měsíčně. Budou zavčas nahrazena novými 
topnými tělesy. Taktéž těžký 50-let starý lustr s velmi neefektivním a drahým osvětlením - který se při 
stahování rozpadával na kusy, takže i nebezpečný, a jehož oprava by byla drahá  -  bude dán do archívu,a 
nahrazen profesionálně vybudovaným, vysoce efektivním ekonomickým osvětlením…   
 
O kobercích – v příšerném stavu – se mluví mezi farníky již rok. Budou zrušeny, a časem nahrazeny 
novými. Jsou plné plísně a špíny, kterou v neděli vydýcháme.    
 
Pokud tuto REALITU někdo nebude moci pochopit, je nám velmi líto. Odkrytím jednoho problému se 
vyskytly další. S podlahou se nepočítalo, ale když už se dělá práce pořádně - a kostel i tak by byl 
v karanténě nepoužitelný -udělejme, co nejvíce oprav můžeme! Obec přislíbila dotaci na opravu staré 
podlahy (cca 40,000 Kč). Ne nadarmo se říká „práce jako na kostele“. Vy starší si budete zvykat pomalu na 
prostornější a jednodušší zařízení kostela, ale vaši vnukové to jednou ocení …  
 
Tato slova píše administrátor farnosti, který nevyhledává změny materiálů a nemá rád ani úklid ani opravy, 
jak víte. Ale na druhé straně, jestliže ho někde zabolí, běží hned bez otálení k doktorovi, ať to stojí, co to 
stojí…, a náš drahý Boží chrám, je nyní plný nemocí, které někdo musí léčit. 
Kdo má uši, slyš ! 
 
S pozdravem, a v modlitbách P. Jiří   
 
 
 


