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M I L Í  Č T E N Á Ř I ,
je těžké popsat vý-

stižně a zároveň srozu-
mitelně, o čem pojedná-
vá příloha Katolického 
týdeníku, kterou právě 
držíte v rukou. Je těžké 
najít slova, oddělit od se-
be fakta, pocity a emoce. 
Je mnoho otazníků, kte-

ré nad situací v Římskokatolické farnos-
ti Trmice visí. Přesto vám chceme z po-
zice našeho Občanského sdružení pro 
záchranu kostela a fary v Trmicích – „FI-
AT VOLUNTAS TUA“ nabídnout co mož-
ná nejobjektivnější pohled na to, k čemu 
v trmické farnosti došlo a co zde nyní 
prožíváme…

Proč? Spatřujeme tři hlavní důvody:
Jsme přesvědčeni o tom, že příběh 

naší farnosti může být v mnoha ohledech 
poučný, burcující a v jistém slova smyslu 
může snad být také inspirací pro život ji-
ných farností a církev v naší zemi.

Rádi bychom skrze události v Tr-
micích poukázali na potřebu otevřeně 
v církvi hovořit o problémech, které sou-
visí s hospodařením, správou majetku 
a připraveností církve převzít zodpověd-
nost za svůj majetek a efektivně jej spra-
vovat.

Pevně věříme, že čtenáři KT nezů-
stanou lhostejní k tomu, čím prochází tr-
mické farní společenství, a že se v jejich 
řadách najdou mnozí, kteří se rozhodnou 
pomoci, ať už finančně či modlitbou. Ja-
kýkoli druh pomoci a solidarity je pro nás 
v této době velice cenný a povzbuzující.

O tom, co se u nás ve farnosti událo, 
není snadné psát. Vše je ještě příliš živé, 
nedořešené, v našich myslích víří mnoho 
nezodpovězených otázek a v našich srd-
cích je ještě mnoho nezacelených ran. 
Přesto a možná právě proto je třeba ne-
mlčet a netvářit se, jako by se vlastně nic 
nestalo… MARIE GOTTFRIEDOVÁ,

předsedkyně Občanského sdružení 
pro záchranu kostela a fary 

v Trmicích – „FIAT VOLUNTAS TUA“

V roce 2007 zahájil statutární zástupce Řím-
skokatolické farnosti Trmice ve spolupráci 
s další osobou, s níž pro tento účel uzavřel 
mandátní smlouvu, podnikatelskou činnost. 
Jejím hlavním předmětem bylo lesní hospo-
dářství, obchod se dřevem, výroba dřevě-
ných briket, pelet a stavební činnost. 

Cílem podnikatelského záměru bylo zís-
kávání finančních prostředků na opravy kos-

telů a na krytí dalších výdajů souvisejících 
se zajištěním provozu farnosti. „Osoba, kte-
rá podnikání farnosti Trmice dle mandátní 
smlouvy organizačně zajišťovala, nepatřila 
do okruhu trmických farníků ani do té doby 
neměla bližší vztah k Ústeckému kraji či li-
toměřické diecézi,“ připomíná Petr Novotný 
– místopředseda Občanského sdružení pro 
záchranu kostela v Trmicích – „Fiat voluntas 
tua“.

Trmická farnost se otřá-
sá v základech. Jak již KT 
informoval, v důsledku ne-
úspěšného podnikání zbank-
rotovala a nyní je v insol-
venčním řízení. Postupně 
je rozprodáván její majetek. 
Na situaci v této severočes-
ké farnosti jsme se zeptali li-

toměřického biskupa JANA BAXANTA:

�    Jak celou „trmickou kauzu“ nahlížíte?
Jako těžkou a bolestnou. Tím více, že 

nemá precedens. Nicméně, dle mého pře-
svědčení, situace to není tragická, nejeví 
se mi jako katastrofa. Vytrvale a opakovaně 
všem zdůrazňuji, že přes složitost materielní-
ho zajištění farnosti a ztráty farního majetku, 
nesnadno shromažďovaného našimi předky 
i současníky, zůstává v Trmicích duchovní 
bohatství v křesťanském odhodlání každé-
ho, kdo spoléhá na poklady, které nerezivějí, 
a na Pána Boha, který má svůj plán. Pravda 
je, že se mi lidé za to smějí a někteří i vysmí-
vají, ale toto přesvědčení neopustím.

�    Trmičtí farníci, ale i nevěřící lidé z Trmic 
a okolí považují za nejnepříjemnější věc, že by 
měl být prodán trmický kostel Narození Pan-
ny Marie. Nepřekvapuje vás tento postoj u lidí 
právě v severních Čechách, které jsou pova-
žovány za nejateističtější oblast v Česku?

Opravdu mě to překvapuje, ale velmi 
příjemně. Netušil jsem, že stále ještě lidé, 

věřící i nevěřící, chápou kostel jako „svůj“. 
Neodvažuji se posuzovat, jak hluboký je ten-
to vztah. Vím však, že nestačí. Hlásit se ke 
svému kostelu je sice ušlechtilý postoj, ale 
bez života dle Kristova evangelia, které se 
v kostele hlásá, by se brzy ztratil. Pokouším 
se znovu a znovu připomínat, že se zde ne-
vyprodává víra a Boží království.

�    Jak hodnotíte skutečnost, že bylo v Tr-
micích založeno Občanské sdružení pro zá-
chranu kostela a fary v Trmicích – „Fiat vo-
luntas tua“?

V prvním náporu obtížnosti hledání ře-
šení doposud v českém církevním prostředí 
natolik neznámé situace to byla moje velká 
radost. V duši se mi ozvalo i tiché ubezpeče-
ní, že není úplně všechno ztraceno. To, že 
se několik trmických farníků dalo dohroma-
dy a rozhodlo se pro věc něco konkrétního 
učinit, mě těšilo snad nejvíce. Lidský, resp. 
v tomto případě i křesťanský, potenciál ko-
nat pro dobro společné věci byl přítomen. 
I proto odmítám trmickou kauzu nazývat ka-
tastrofou. Členové občanského sdružení ne-
jsou ztroskotanci v katastrofě, ale uvědomělí 
a stateční křesťané, ochotní se nasadit v kri-
tické situaci. Takové křesťany trmická farnost 
má. Takové křesťany má naše diecéze. Jsou 
ty naše severní Čechy opravdu tak ateistic-
ké?

�    Vaše biskupské heslo zní: „Ut videam“ 
– to je česky „Ať vidím“. Spatřujete zvláštní 

znamení či poselství v tom, co se přihodilo 
v Trmicích?

Ano, protože onen žebrák z evangelia 
se nestal jen vidoucím, ale prohlédl. Jinak 
by nešel za Pánem Ježíšem. Trmická událost 
má pro mne skutečné a velmi stručné posel-
ství: „Opírej se jen o to, co nezbankrotuje!“ 
Dovolil bych si to ještě trochu upřesnit podle 
sv. Terezie z Avily: „Spoléhej jen na Boha. 
To ti stačí!“

�    Může být „trmická kauza“ v něčem vý-
strahou či poučením pro jiné farnosti, jejich 
duchovní správce nebo i biskupy?

Byli bychom nezodpovědní a hloupí, 
kdybychom nechtěli přijmout z celé událos-
ti poučení. V tomto případě nestačí uvědo-
mit si, že je nutné lépe počítat a kalkulovat. 
Nestačí se odborně pohybovat ve finanč-
ním sektoru. Poučení je mnohem tvrdší: žít 
skromněji, každý krok znovu a znovu zvažo-
vat, konzultovat a nevěřit tolik v moc peněz.

�    Hodně se v poslední době hovoří o ma-
jetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. 
Události v Trmicích přímo vybízejí k otázce: 
je církev připravena postarat se o svůj maje-
tek a je schopna dobře a efektivně jej spra-
vovat?

Studujeme-li naše české církevní dějiny 
nezaujatě, pak zjistíme, že to byla právě ka-
tolická církev, která uměla dobře hospodařit. 
Budovala mnoho zařízení ve prospěch dru-
hých lidí. Stavěla kostely, doposud uznáva-

né kulturní skvosty. Vyučovala moudrému 
zacházení s hmotným majetkem. Kdyby to 
sama neuměla, nemohla by být tak úspěšná. 
Jistě, vždycky se našly i výjimky. Lidský faktor 
nelze odstranit ani ze svatých prostředí. Nevi-
dím důvod, proč by i v budoucnosti nemoh-
la být církev dobrým hospodářem, pokud by 
se její představitelé a zodpovědní pracovní-
ci nechali poučit od moudrých, v ekonomic-
kých otázkách zběhlých a zkušených odbor-
níků. Opět věřím potenciálu křesťanů.

�    Jaký je váš osobní názor na to, aby se 
kněží vedle své duchovní služby věnovali 
podnikatelským aktivitám?

Podle Kodexu církevního práva není 
kněžím a duchovním osobám podnikání do-
voleno. Ordinář však může v ojedinělém pří-
padě povolení udělit. Velmi bych váhal, po tr-
mické zkušenosti, někdy toto povolení dávat. 
Naštěstí mě toho dodnes Pán Bůh uchránil.

�    Co byste vzkázal trmickým farníkům 
v těchto těžkých chvílích, jimiž farnost pro-
chází?

Nic jiného než to, co jsem jim sdělil do-
pisem a co při osobních setkáních opakova-
ně zdůrazňuji. Aby se totiž drželi Pána Boha, 
věřili mu, že má vše ve své režii, a aby drželi 
při sobě. Určitě bych jim ještě nyní připojil, 
že existuje v našem českém katolickém pro-
středí mnoho přátel Trmic a že vydatně po-
máhá i nebeský přítel, nedávno zesnulý arci-
biskup Karel. JIŘÍ MACHÁNĚ

V roce 2009 zakoupila Římskokatolická 
farnost Trmice pilu v Klenči u Roudnice nad 
Labem se záměrem provozovat zde výrobu 
dřevěných briket a pelet, a rozšířit tak svoji 
hospodářskou činnost. „Pilu se však z mnoha 
důvodů nepodařilo úspěšně provozovat a ná-
sledně začalo hospodaření farnosti vykazovat 
milionové ztráty, jejichž výše dosáhla hranice 
38 milionů korun,“ vysvětluje Petr Novotný. 

V červenci 2010 bylo na návrh jednoho 
z věřitelů zahájeno insolvenční řízení a v říj-
nu téhož roku rozhodl Krajský soud v Ústí 
nad Labem o úpadku Římskokatolické far-
nosti Trmice.

POSLEDNÍ UDÁLOSTI
V rámci insolvenčního řízení, které bylo 

zahájeno v červenci 2010 Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, je nyní postupně rozpro-
dáván majetek Římskokatolické farnosti Tr-
mice, aby mohly být uspokojeny pohledáv-
ky věřitelů. Do soupisu majetku farnosti patří 
mimo jiné dva kostely (kostel Narození Pan-
ny Marie v Trmicích a kostel svatého Václava 
v Roudníkách), dvě farní budovy (fara v Tr-
micích a fara v Roudníkách), hřbitov v Roud-
níkách, pila v Klenči u Roudnice nad Labem 
a další movitý i nemovitý majetek. 

„V průběhu insolvenčního řízení byla již 
část majetku farnosti zpeněžena. V červenci 
2011 byly prodány dvě významné nemovitos-
ti: pila v Klenči u Roudnice nad Labem a farní 
budova v Trmicích. Obě nemovitosti zakoupil 
jeden a tentýž kupec, který zároveň přislíbil, 
že farní areál by měl nadále sloužit svým dosa-
vadním účelům, a farnost by tak o toto své zá-
zemí neměla přijít,“ shrnuje současnou situaci 
za Radu občanského sdružení Petr Novotný. 

K prodeji je však nadále nabízen kostel 
Narození Panny Marie, a to nejen jako stavba, 
ale rovněž s veškerým vnitřním mobiliářem 
(oltáře, sochy, obrazy, varhany atd.) a boho-
služebnými potřebami. A právě osud tohoto 
kostela stojí nyní v centru pozornosti mnoha 
věřících i nevěřících lidí z Trmic a okolí…

V TYTO DNY, HODINY I MINUTY SI TR-
MIČTÍ FARNÍCI KLADOU OTÁZKU: CO SE 
S KOSTELEM STANE? O PRVNÍ KUSY VYBA-
VENÍ SE JIŽ HLÁSÍ KONKRÉTNÍ ZÁJEMCI. 
ČASU NA ZÁCHRANU NENÍ MNOHO.

 (mag)

Co se stalo ve farnosti Trmice? 

Jsou severní Čechy opravdu tak ateistické?

Fiat voluntas tua
Buď vůle tvá...

www.kosteltrmice.cz
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       P Ř Í L O H A  F I A T  V O L U N T A S  T U AB

Krátce po vyhlášení insolvenčního řízení 
začali mnozí farníci uvažovat o tom, jak 
se k celé věci postavit. Nabízely se dvě zá-
kladní možnosti: buď být pasivní a zpovzdá-
lí pouze sledovat, jak se vše bude vyvíjet, 
nebo aktivním způsobem do procesu insol-
vence vstoupit a pokusit se zvrátit nepříz-
nivý stav. 

„Rozhodli jsme se pro variantu druhou. 
I když jsme od počátku věděli, že naše mož-
nosti a šance nejsou veliké, nechtěli jsme 
zůstat sedět s rukama v klíně. Cítili jsme, že 
je naší povinností se o něco pokusit, a vědě-
li jsme, že i když budou veškeré naše snahy 
marné a osud farnosti jakýkoli, nebude nás 
alespoň tížit vědomí, že jsme zůstali lhostej-
ní,“ vysvětluje předsedkyně sdružení Marie 
Gottfriedová. V prosinci 2010 tak bylo Minis-
terstvem vnitra ČR registrováno nově vzniklé 
občanské sdružení, které si vytyčilo čtyři zá-
kladní cíle:

�     Hledat možnosti a cesty vedoucí prio-
ritně k záchraně kostela Narození Pan-

Otázka po zodpovědnosti patří v celém 
kontextu trmických událostí k nejvíce citli-
vým a ožehavým. I hledání odpovědi na ni 
je zdrojem mnoha nepochopení, konfliktů 
a mnohdy i svárů mezi lidmi, kterých se ta-
to kauza dotýká. Nechceme se rozepisovat 
o domněnkách či podezřeních, byť by i by-
ly více či méně podloženy fakty. Nemá smy-
sl obviňovat na stránkách této přílohy něko-
ho, kdo svoji zodpovědnost za krach farnosti 
odmítá. A nemá také smysl a ani by nebylo 
správné stavět se do role soudce, který ozna-
čuje viníka a vynáší nad ním rozsudek…

Ať už stojí v pozadí bankrotu cokoli 
– nezodpovědnost, přecenění podnikatel-
ských schopností, sil a možností, přílišná dů-
věřivost či naivita, nedůslednost, neochota 
naslouchat varovným hlasům nebo snad sou-
hra nepříznivých okolností či cokoli jiného 
– nic to nemění na tom, že vývoj událostí už 
nelze zpětně změnit. A pokud nám záleží na 
tom, aby se farnost jak po stránce materiál-
ní, tak i – a to především – po stránce lidské 
a vztahové s touto těžkou ranou vyrovnala 
a opět se postavila na nohy, je třeba dívat se 
dopředu a hledat takové cesty a taková řeše-

ní, jež budou ztráty na majetku i rány v mezi-
lidských vztazích a v srdcích lidí eliminovat.  

Vzhledem k tomu, že v různých médiích 
bývá Římskokatolická farnost Trmice – coby 
statutární orgán – spojována a dávána do přímé 
souvislosti s trmickými farníky, rádi bychom na 
tomto místě uvedli, že trmičtí farníci nenesou 
za neúspěšné podnikání Římskokatolické far-
nosti Trmice sebemenší zodpovědnost. O pod-
nikatelských aktivitách měli farníci pouze kusé 
a neúplné informace a do procesu podnikání 
nemohli jakýmkoli způsobem zasahovat.

Proč a čí vinou došlo k tak obrovské-

mu zadlužení a následně k úpadku Římsko-
katolické farnosti Trmice, budou na základě 
trestního oznámení, které bylo podáno insol-
venčním správcem, prošetřovat kompetentní 
orgány. V našem občanském sdružení pevně 
věříme, že otázka zodpovědnosti za vznik-
lou situaci nezůstane nezodpovězena. Jedině 
tak totiž může dojít k pochopení, odpuště-
ní, uzdravení vztahů a uvolnění napětí, které 
v naší farnosti nyní vládne. 

Rada Občanského sdružení 
pro záchranu kostela a fary 

v Trmicích – „FIAT VOLUNTAS TUA“ 

Před sdružením Fiat voluntas tua stojí 
v těchto dnech a týdnech základní a zásadní 
cíl: zachránit trmický kostel Narození Panny 
Marie před prodejem.

„Trmičtí farníci dnes vědí, že se našel 
člověk, který v rámci insolvenčního řízení 
koupil trmický farní areál s úmyslem pone-
chat toto zázemí potřebám farnosti. O tom 
již KT informoval. O to více se nyní soustře-
díme na kostel,“ říká Klára Klenerová, členka 
Rady občanského sdružení Fiat voluntas tua. 
Jak říká, v Trmicích má kostel Narození Pan-
ny Marie svoji nezastupitelnou roli a rozhod-
ně prý není pro tamní obyvatele jen stavbou 
z kamenů. „Je Božím příbytkem a místem, 
kde se lidé setkávají s Bohem, symbolem 
duchovního rozměru života a hodnot, které 
dnešní společnost citelně postrádá. Kromě 
toho, že je druhým domovem pro místní vě-

řící komunitu, je i pilířem života zdejší rom-
ské minority,“ vysvětluje Klára Klenerová, 
která neopomíjí připomenout i skutečnos-
ti, jež akcentují i nevěřící spoluobčané Tr-
mic: „Je významnou kulturní a historickou 
památkou a dědictvím našich předků, což 
nás zavazuje, abychom jej předali budou-
cím generacím. Bude-li kostel prodán, hro-
zí, že přestane tyto funkce plnit. Hrozí, že 
nový majitel z něho může udělat prakticky 
cokoliv. „Zdejší lidé, město Trmice i náš kraj 
by přišli o kus své historie, kořenů a duchov-
ního bohatství. Naše obavy o osud kostela 
nejsou falešným a zbytečným poplachem. 
V minulosti jsme již v našem blízkém okolí 
byli svědky toho, že se z kostela stalo skladi-
ště či sportovní hala, a nechceme dopustit, 
aby se něco takového stalo v Trmicích,“ uza-
vírá Klára Klenerová.

(red)

ny Marie, a bude-li to možné, také k zá-
chraně farní budovy.

�    Usilovat o zachování výše uvedených 
objektů k jejich původním účelům.

�     Jednat se subjekty, které by mohly mít 
vliv na pozastavení prodeje či rozprode-
je výše uvedených objektů v rámci pro-
bíhajícího insolvenčního řízení.

�      Shromažďovat finanční prostředky pro 
vykoupení kostela, případně též fary 
a farního areálu. 

Občanské sdružení začalo postupně 
získávat podporu lidí v blízkém i vzdáleném 
okolí. Jeho aktivity veřejně podporuje vede-
ní města Trmice i vedení litoměřické diecé-
ze. „Obracejí se na nás lidé z různých koutů 
naší země a mnozí se snaží přispět a pomo-
ci radou, modlitbou či finančním darem. Ta-
to podpora, zájem a solidarita jsou pro nás 
v těchto těžkých chvílích velice cenné; jsou 
pro nás povzbuzením a jsou pro nás rovněž 
zdrojem naděje, že ještě není a nemusí být 
vše ztraceno,“ uzavírá Marie Gottfriedová. 

(red)

Proč vzniklo sdružení Fiat voluntas tua 

Kdo je zodpovědný za bankrot farnosti?

Hlavní cíl v nejbližší době: 
zachránit kostel

Občanské sdružení dosud vyvíjelo a vyvíjí 
tři hlavní druhy činnosti, jež mají vést k cí-
li, který si v něm angažovaní trmičtí farníci 
vytyčili. Práci sdružení představuje Zdeněk 
Krůta, místopředseda Občanského sdružení 
pro záchranu kostela a fary v Trmicích – „Fi-
at voluntas tua“: 

�     Usiluje o navázání kontaktu a jednání 
s lidmi, institucemi či subjekty, kteří by 
mohli být jakýmkoli způsobem nápo-
mocni při záchraně trmického kostela. 
Intenzivně jsme jednali s vedením měs-

ta Trmice, s představiteli litoměřického bis-
kupství, s pracovníky Národního památkové-
ho ústavu v Ústí nad Labem. Písemně jsme 
se obrátili s prosbou o pomoc na ministra 
kultury ČR Jiřího Bessera (dopis byl odeslán 

v březnu 2011, dodnes jsme však neobdr-
želi žádnou odpověď) a také na hejtmanku 
Ústeckého kraje Janu Vaňhovou (odpověď 
paní hejtmanky je zveřejněna na webo-
vých stránkách občanského sdružení www.
kosteltrmice.cz). Vešli jsme do kontaktu rov-
něž s jinými podobně orientovanými občan-
skými sdruženími a projednávali jsme mož-
nosti případné vzájemné spolupráce.

�      Shromažďuje finanční prostředky na zá-
chranu kostela.
Občanské sdružení na svém účtu shro-

mažďuje od dárců finanční prostředky na vy-
koupení kostela v rámci insolvenčního řízení. 
Na různá místa se snažíme distribuovat pro-
pagační materiály občanského sdružení s veš-
kerými potřebnými informacemi. Osobně ne-

bo prostřednictvím těchto materiálů prosíme 
lidi o finanční pomoc. Díky prezentaci trmic-
ké kauzy v médiích a především díky solida-
ritě a zájmu mnoha lidí z blízkých i vzdále-
ných koutů naší země s vděčností sledujeme, 
jak na účtu občanského sdružení přibývají fi-
nanční prostředky. V tuto chvíli dosahuje vý-
še darů k hranici téměř půl milionu korun.

Všem dárcům a lidem ochotným pomoci 
je k dispozici stávající účet občanského sdru-
žení, kde shromažďujeme finanční prostředky 
na vykoupení kostela, a věříme, že se nám tou-
to cestou podaří dosáhnout jeho záchrany. 

�     Usiluje o to, aby veškeré naše konání 
mělo také svůj duchovní rozměr.
Zdárné vyřešení složité a bolestné situ-

ace v naší farnosti dalece přesahuje lidské 

možnosti. Víme, že kdybychom měli spoléhat 
jen na své chabé lidské síly, přemohla by nás 
brzy skepse a beznaděj. Proto s důvěrou svě-
řujeme všechno to, co nás tíží a bolí, do ru-
kou našeho nebeského Otce. Kromě mší sva-
tých obětovaných za naši farnost a za to, aby 
se vše v dobré obrátilo, kromě adorací a indi-
viduálních modliteb řady lidí na tento úmy-
sl vznikla v naší farnosti zvláštní modlitební 
aktivita – Modlitební most. Jedná se o jakou-
si „modlitební štafetu“, kdy se po hodinách 
střídají lidé z farnosti v modlitbě. Modlitební 
most probíhá každý čtvrtek od 18 hodin a tr-
vá do pátečních 16 hodin, kdy je zahájena 
adorace. Po ní následuje v 17 hodin mše sva-
tá. Nezávisle na rozpisu lidí sestaveného za 
tímto účelem se k Modlitebnímu mostu může 
v kteroukoli dobu přidat kdokoli další. (fvt)

Co dosud občanské sdružení Fiat voluntas tua udělalo?

K tomuto oltáři hledí trmičtí farníci. Zůstane jim kostel?  Snímek archiv farníků

Kostel jako místo setkání a kultury. Tak tomu bylo dosud i v Trmicích. Fotografie je 
z koncertu Evy Henychové.  Snímek archiv farníků
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       P Ř Í L O H A  F I A T  V O L U N T A S  T U AC

Historie kostela ve farnosti, kterou spravoval biskup
První zmínky o trmickém kostele se objevují 
již v 11. století. V roce 1384 měl zdejší farní 
kostel Narození Panny Marie platit 24 grošů 
jako půlroční papežský desátek, jeho 
existence je tedy stále připomínána. 

Barokní kostel Narození Panny 
Marie v Trmicích byl vystavěn na pře-
lomu 17. a 18. století. Jak se dočítáme 
z dostupných pramenů, presbyterium 
mohlo být dokončeno již na konci 
17. století. Roku 1698 měla být zhoto-
vena nová kopule kostelní věže. V té 
době se v kostele nacházel oltář po-
važovaný pouze za provizorní. Nový 
hlavní oltář, ve stylu polociboriových 
bočních oltářů bohosudovského pout-
ního kostela, byl zhotoven bohosu-
dovským řezbářem bratrem Václavem 
a do kostela byl dodán v květnu roku 
1726. Na jeho oltářním obraze je za-
chycen výjev Narození Panny Marie. 

Trmické panství a rovněž zámek 
vlastnil rod Nosticů, který patřil me-
zi štědré podporovatele kostela. S je-
jich erbem se setkáváme na několika mís-
tech v kostele dodnes. Boční barokní oltáře 
pocházejí z roku 1727. Levý oltář je zasvě-
cen svatému Josefovi a pravý patronu české 
země svatému Václavu. Od 40. let 18. stole-
tí požívala stoupající náboženské úcty také 
zdejší mariánská soška, díky které se trmic-
ký kostel stal regionálním poutním kostelem.

ZÁSADNÍ PŘESTAVBA
Později, od roku 1898 procházel kos-

tel významnou přestavbou, při které byl jeho 
zejména vnější vzhled poznamenán histori-
zujícím stylem novogotickým. Původní věž 
zasazená do obvodové stěny kostela po pra-
vé straně od vstupních dveří byla nahraze-
na novou předsunutou věží stojící v ose čelní 
stěny, jíž prochází hlavní vstup do chrámu. 
Rekonstrukce byla svěřena staviteli J. Stibra-
lovi. Hlavní práce probíhaly v letech 1898–
1899, dokončovací se pak prováděly až do 
roku 1924. Dne 13. května 1923 byly slav-
nostně vysvěceny a do věže kostela zavěše-
ny čtyři nové zvony zhotovené českobudějo-
vickou zvonařskou firmou Rudolfa Pernera. 
Bohužel během druhé světové války byly tři 
zvony zrekvírovány pro vojenské účely. Ve 
věži zůstal jediný. 

POŽÁR 
V roce 1932 byly pro kostel zakoupeny 

nové varhany – a právě ony se kostelu sta-
ly osudnými. Dne 3. října roku 1952 v do-
poledních hodinách kostel zachvátil požár, 
který dle závěrů z vyšetřování vznikl právě 
v prostoru varhan. V zápisu o likvidaci ško-
dy se dočítáme: „Varhany byly nově posta-
veny v roce 1932 nákladem 66.000 Kčs. 
Tyto varhany shořely až na ohořelé zbytky 
dřeva a části zdeformovaných cínových píš-
ťal úplně.“ Požárem byl poškozen strop nad 
kůrem, kouřem a vodou byly znečištěny ol-
táře a veškeré vybavení. Ve zvláště špatném 
stavu se nacházel obraz Nejsvětější Trojice 
v horní části hlavního oltáře. 

Během let nastupujícího komunismu, 
kdy začalo docházet k likvidaci kostelů, 
klášterů a internaci duchovních, se postupně 

dařilo kostel, i přes všechny překážky klade-
né státními orgány, obnovovat. Nové varhany 
pro kostel dodalo v roce 1955 družstvo var-
hanářů Organa z Kutné Hory. 

Dalším obdobím nejistoty procházel tr-
mický kostel v letech 1972–1989. Z důvodu 
stále se zhoršujícího stavu klenuté stropní 
konstrukce nad lodí, jež byla vytvořena z pr-
ken, pletiva a sádrové omítky, byl kostel roku 
1972 uzavřen. Následně byla započata pří-
prava rozsáhlých oprav. V té době pod patro-
nací bratří salesiánů. 

ČTRNÁCT LET OPRAV 
Salesiáni z Trmic odešli a duchovním 

správcem se stal otec biskup Karel Otčenášek, 
který nesměl vykonávat úřad biskupa králové-
hradeckého a byl poslán do „vyhnanství“ do 
Trmic. Postupně převzal opravy farního koste-
la. Všechny práce v následujících letech pro-
bíhaly výhradně svépomocí. Byly financová-
ny z různých sbírek, darů, a to i ze zahraničí. 
Farník Jiří Žižka zde vytvořil skupinku věří-
cích a dobrovolníků, kteří několik dní v týdnu 
po skončení svého zaměstnání následujících 
14 let obětavě a za minimální odměnu pra-
covali na veškerých opravách, včetně nové-
ho kazetového stropu nad lodí, který nahradil 
původní staticky narušený klenutý strop. Ruku 
k dílu dle možností přikládali další farníci i bri-
gádníci z různých koutů Československa, bez 
ohledu na možné politické důsledky a perze-
kuce. S pomocí Boží bylo 16. září roku 1989 
dílo hotovo a kostel znovu slavnostně vysvě-
cen litoměřickým biskupem Josefem Kouklem. 
V prosinci roku 1989 farnost opustil její dlou-
holetý administrátor biskup Karel Otčenášek, 
který se ujal řízení královéhradecké diecéze, 
krátce zde působil P. Bečvář, jenž však byl pře-
ložen. 

HISTORIE NEDÁVNÁ
Od podzimu 1990 trmická farnost na 

dlouhých 11 let osiřela. Byla du-
chovně spravována z Ústí nad 
Labem, odkud do Trmic dojíž-
děli bratři dominikáni a později 
i diecézní kněží. Bylo to období, 
kdy se farníci opět museli postarat 
o svůj kostel. V roce 1993 zakou-
pilo město Trmice pro kostel nové 
věžní hodiny. Arciděkanství v Ús-
tí nad Labem zase zajistilo opravu 
fasády kostela. Farníci dobrovolně 
a bez nároku na odměnu obětavě 
pečovali o svůj kostel a mnohdy 

i na vlastní náklady prováděli drobné opravy 
a údržbu. Jen díky jejich snaze byl kostel stále 
živým duchovním centrem. 

V létě roku 2001 byl díky snaze P. Pavla 
Jančíka, duchovního správce v Ústí nad La-
bem, do Trmic opět jmenován administrátor 
farnosti. Stal se jím P. Jiří Voleský. Tím se za-
čala psát další kapitola naší historie. Ožila 
fara, ožily další duchovní aktivity s tím spo-
jené. Farnost po jedenácti letech začala žít 
normálním životem… 

Bohužel kvůli nezdařenému podnikání 
se rok 2011 stává dalším významným mez-
níkem v historii kostela, ale i farnosti. Je to 
rok, v němž se rozhoduje, jaký osud trmický 
kostel postihne. (fvt) 

Tak vypadal trmický kostel před rokem 1898, ve 
výřezu po přestavbě po roce 1900. V roce 1923 
dostal chrám čtyři zvony (vpravo). Kostel byl po 
rozsáhlé opravě znovuotevřen a vysvěcen bis-
kupem Josefem Kouklem v roce 1989. U oltáře 
s ním stanul biskup Karel Otčenášek v roli kně-
ze-koncelebranta (dole). Interiér chrámu v šede-
sátých letech (zcela dole).  Snímky archiv farnosti
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MILÍ ČTENÁŘI!
Téma, o kterém pojednala tato příloha 

Katolického týdeníku, není veselé ani opti-
mistické. Domníváme se však, že právě pro 
svoji závažnost mohou být události v Trmi-
cích inspirací a impulzem k mnoha zamyš-
lením a vyvození poučení pro život církve 
v České republice. Pokud se dokážeme na 
celou záležitost podívat kritickým zrakem 
a poctivě si odpovíme na řadu otázek, kte-
ré nám trmická kauza staví před oči, pak pro 
nás mohou být tyto události cennou zkuše-
ností. Jakým způsobem má církev spravovat 
svůj majetek? Má břemeno správy církevní-
ho majetku spočívat jen na bedrech kněží? 
Uvědomujeme si, jak velkým lákadlem může 
v budoucnu být majetkové vyrovnání mezi 
církví a státem pro řadu nepoctivých lidí, kte-
ří pod rouškou nabízené pomoci budou hle-

dat především svůj prospěch a zisk? Někomu 
se možná mohou zdát tyto otázky provoka-
tivní, ale o to nám nejde. Jediné, co si přeje-
me, je zabránit tomu, aby to, co dnes prožívá 
farnost trmická, musely zítra prožívat farnosti 
v jiných místech naší země.

A ještě v jednom ohledu může být téma 
trmické farnosti podnětné. V ohledu, jenž je 
na rozdíl od předešlého velmi nadějný a po-
vzbuzující. Naše země a církev v ní má stále 
ještě hodně lidí, kteří nejsou lhostejní k to-
mu, co se kolem nich děje; lidí, kteří místo 
pláče nad rozlitým mlékem podají pomoc-
nou ruku; lidí, kteří nejen slovy, ale přede-
vším skutky uvádějí do svého života, a uka-
zují tak všem ostatním, co znamená být solí 
země a světlem světa… A to je pro nás všech-
ny veliká naděje!

Veškerá činnost sdružení Fiat voluntas 

tua bude v následujících dnech a týdnech za-
měřena na záchranu kostela Narození Panny 
Marie. Pozorně budeme sledovat vývoj insol-
venčního řízení a v okamžiku, kdy se začne 
jednat o prodeji trmického kostela, budeme 
dle svých možností na tento vývoj reagovat. 
V současné době totiž není reálná šance, aby 
byl kostel z insolvenčního řízení vyňat. Ja-
ko pravděpodobně jediná cesta záchrany se 
tedy, alespoň zatím, jeví jeho odkoupení. Je 
však těžké v tuto chvíli odhadnout, jak vy-
soká bude kupní cena kostela. V současné 
době známe pouze cenu odhadní, která do-
sahuje celkové výše přibližně 23 milionů ko-
run: cca 7 milionů korun stavba kostela a cca 
16 milionů korun vnitřní mobiliář. Cena kup-
ní se však může od ceny odhadní významně 
lišit, záleží na mnoha okolnostech, které jsou 
v současné době nepředvídatelné. Pro naše 

občanské sdružení to znamená jediné: sna-
žit se shromáždit co největší finanční sumu, 
s níž budeme moci, za výhodné konstelace 
a příznivého průběhu insolvenčního řízení, 
na koupi kostela dosáhnout. 

Všem dárcům, kteří nám již pomohli, 
dárcům, kteří se rozhodnou nám pomoci, 
a všem ostatním lidem, kteří na nás pama-
tují a modlí se za nás, opravdu upřímně a ze 
srdce děkujeme! Pevně věříme, že s pomocí 
Boží a s pomocí dobrých lidí se vše v dobré 
obrátí a trmický kostel Narození Panny Marie 
bude pro nás i pro budoucí generace zacho-
ván nejen jako dům Boží, ale také jako me-
mento lidské vzájemnosti a solidarity.

JAN GOTTFRIED – člen Rady 
Občanského sdružení pro záchranu kostela 
a fary v Trmicích – „FIAT VOLUNTAS TUA“

Slovo na závěr

Co si vybavíte, když se řekne trmický kostel? 
Zeptali jsme se několika respondentů spříz-
něných jakkoliv s Trmicemi a tamním koste-
lem Narození Panny Marie: Co si vybavíte, 
když se řekne trmický kostel?

P. JAN RAJLICH OP,
někdejší duchovní správce v Trmicích

Malý hezký kostel 
uprostřed Trmic, má pěk-
nou věž. Je to duchovní 
centrum obce, místo pra-
videlného setkání s míst-
ní skupinou věřících, kde 
jsem šest a půl roku sloužil 
mše svaté, připravil i jedny 
biřmovance.

JINDŘIŠKA WAŇKOVÁ,
učitelka ZŠ Trmice 

Místo přivolávající 
vzpomínky na dobu čerstvě 
po mé konverzi. Připomíná 
mi chvíle hluboké modlitby 
čerstvé konvertitky, chvíle 
milého přijetí farností, na-
lezených přátelství, chvíle 
vzácného vedení trmických 
kněží a nejvíce pak přijetí 

svátosti křtu a manželství. Působím jako uči-
telka na základní škole v Trmicích, a často 
tak vidím tápaní dětí při chápání duchovního 
a kulturního dědictví našeho národa. O co 
těžší pak bude vysvětlování, bude-li z kostela 
třeba hospoda. Vážím si všech, kteří obětují 
něco ze sebe pro záchranu kostela. 

KAREL HAINZ,
zastupitel města Trmice

Je to neodmyslitelná 
dominanta města, ve kte-
rém žiji, a ačkoliv jsem 
ateista, je pro mne každý 
fungující křesťanský kostel 
součástí našich tradic, cho-
vám k němu jakousi po-
svátnou úctu a nedovedu 
si představit, že by sloužil 

k jiným účelům. Jako aktivní komunální po-
litik samozřejmě vím, že pro Trmice má ten-
to kostel nenahraditelnou funkci. Příkladný 
je postoj některých farníků a jejich příznivců 

v době, kdy je ohrožena podstata fungování 
kostela. 

LUDMILA MACHÁČKOVÁ,
učitelka ZŠ Trmice t. č. na mateřské dovolené

Moc se mi líbí pohled 
na něj od fary, ze Slepé 
uličky – stavba s vysokou 
špičatou věží a za ní dva 
vysokánské komíny trmic-
ké teplárny. Vždycky jsem 
vnímala to prolnutí všed-
nosti a šedivosti s tajem-
stvím a hloubkou. S kos-

telem v Trmicích jsem byla spjatá od svých 
dvanácti let, kdy se znovu otevřel po náročné 
a důkladné opravě. Právě trmický kostel byl 
tím kostelem, v jehož prostorách mi ve tři-
nácti letech pozvolna došlo, že na bohosluž-
bu nechodím kvůli zpívání na kůru a kvů-

li rodičům. Pokud trmický kostel nezůstane 
zachován svému účelu, těžko si představuji 
lepší využití, kterému by mohl sloužit. Vět-
šina obyvatel sem vstoupí zřídkakdy, ale ten 
kostel tu pořád je: reprezentující kulturní 
a historický vývoj města a někoho třeba i tro-
chu zneklidňující.

P. PAVEL MAYER OP,
někdejší duchovní správce v Trmicích

Mám k tomuto koste-
lu blízký vztah, neboť prá-
vě v něm jsem slavil mše 
svaté v prvních měsících 
svého kněžství. Je to pře-
devším živé společenství 
věřících, živá farnost. Dále 
krásné poutní triduum před 
svátkem Narození Panny 

Marie. A pak ještě zpívané Anděl Páně po 

nedělní mši svaté. Modlitby věřících a slave-
ní svátostí jsou zdrojem požehnání pro celé 
město. Obecně také platí, že stavby a věci by 
měly sloužit účelům, pro něž byly vybudová-
ny. Snaha o záchranu kostela je velice dobrý 
počin svědčící o vitalitě trmické farnosti. Pře-
ji tomuto sdružení dosažení vytčeného cíle 
a pamatuji v modlitbách.

VÍT HONYS, historik
Připomenu si jeho

architekturu, hodnotné vy-
bavení a samozřejmě sku-
tečnost, že od doby pozdní-
ho baroka je i mariánským 
poutním kostelem (v této 
souvislosti není náhodou, 
že architekturu hlavního ol-
táře vyhotovil truhlář – laik

Tovaryšstva Ježíšova z nedalekého marián-
ského poutního místa Bohosudov – a jeho 
polychromii malíř Wentzeli z Duchcova, 
města s vazbou k tomuto poutnímu místu). 
Z nejmladšího období se mi vybaví působení 
pana biskupa Otčenáška. Nikdy by mne ne-
napadlo, že se dočkám toho, že právě této 
farnosti a kostelům v Trmicích a Roudníkách 
půjde o existenci. 

MARTIN CICHÝ, obyvatel Trmic
Pod pojmem trmický 

kostel Narození Panny Ma-
rie se mi zejména vybaví 
krásné prostředí – interiér 
kostela, místo, kde se udě-
lují svátosti, místo, které 
slouží jako spojnice mezi 
člověkem a Bohem. Občas 
si zajdu do kostela vychut-

nat klidnou a tichou atmosféru a přítomnost 
Božího ducha. Nejkrásnějším okamžikem 
tam byl křest mého syna. Kostel Narození 
Panny Marie je pro místní romskou komunitu 
také symbolem důležitých mezníků v životě 
člověka – křty, svatby a pohřby. Křest a po-
hřeb hraje v romské komunitě velmi důleži-
tou roli.  (mag)

Anketu v plném znění a se všemi oslove-
nými respondenty si čtenáři mohou přečíst na 
webových stránkách www.kosteltrmice.cz.

Lidé, které nezanechal obsah této přílohy lho-
stejnými a chtěli by pomoci zachránit trmický 
kostel Narození Panny Marie, a zachovat jej tak 
pro své dosavadní účely, mohou projevit soli-
daritu s trmickými farníky a jejich kostelem. 
A to například těmito způsoby: 

�      Finančním darem poukázaným na účet Ob-
čanského sdružení pro záchranu kostela 
a fary v Trmicích – „Fiat voluntas tua“, čís-
lo účtu: 

242002164/0300

Poštovní spořitelna. Peníze je možné na účet ob-
čanského sdružení převést bankovním převodem 
či zaslat prostřednictvím složenky, která je vlože-
na do tohoto čísla KT. Občanské sdružení rozešle 
všem dárcům, kteří uvedou své kontaktní údaje 
(jméno a adresa), potvrzení o přijetí finančního 
daru. Na základě tohoto potvrzení mohou dárci 
uplatnit odpočet hodnoty daru ze základu daně 
za daný kalendářní rok.
 
�      Modlitbou či jiným duchovním úkonem 

(mše svatá, adorace, novéna atd.) oběto-
vaným na úmysl záchrany kostela Narození 

Panny Marie. Lidé, kteří se zvláštním způ-
sobem chtějí duchovně spojit s trmickými 
farníky, se mohou na dálku zapojit do tzv. 
Modlitebního mostu.

�      Radou, nápadem či doporučením zaslaným 
na e-mailovou adresu občanského sdružení 
os@kosteltrmice.cz. Členové sdružení při-
vítají jakoukoli inspiraci pro další činnost 
vyvíjenou ve prospěch záchrany trmické-
ho kostela.  

(red)
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oji závaažnžžž ost momomom hou být uduuu álostitititi v Trmmmi-i
cích inspiracíccc  a imppppulzem k mmmnm oha zaaamymymymyš-š-š-š-
lením m mm a vyvyvyvyvozzezz ní pouououčení pro žžžživiii ot církve 
v ČeČeČeČeské repupupupublllliciii e. Pokokokkudududud se dokáážežežežememmm  na 

yyy p p

celolololou uuu záležitostststst ppppodívat kritiiickckckckýmýmýmým zrakekkk m 
poctivivivivě ěěě si odpovímmmme na řadu otázekkk, ktktktkte-e

m trmmmicicicická kauza sssstatatatavívívíví ppppřeřeřeřed oči, pakkkk pro 
ou býbýýýtt tt tyyyto událoooststststi cennouoouou zzzzkkukk še-

způsoooobebbb m má círírírírkekkk v spravovat 
Má břeememmm no správvy y y y církevní-

t jen nananan  bedddrrerr ch kněží?
lkým llllákákákákadlem mů

é vyrovnání m
ivých lid

bud

dadadadat ttt předdddevevevevšíšíšíším svůj pros
se mmmmožožožožnáááá mmmmohou zdá
tivní, alelelele o to nám n
memememe,,,, je zabránit tom
farnosososost trmická,
v vvv jiijijinnnýn ch míste

A ještě 
tttrt mické fa
na rozdíl
vzbuz
ještě 
mu
p

é
ed

lepé 
ysokou 

a ní dva 
íny trmic-

ždycky jsem 
prolnutí všed-

divosti s tajem-
hloubkou. S kos-

byla spjatá od svých 
vu otevřel pppo o oo nánánánáročné 

Právě trmický kkkosteeeel byyyllll
hož prostorách mmmmi vevevev  třiřiřiři-

olna došlo, že na bohohohohosluž-
kvůli zpívání na kůru a aaa kvkvkvkvů-

dičům. Pokud trmický ýý kokokok stel nezzzzůsůůů taaaanenenene 
chován svému účelu, tětětětěžžžkž o si představuvuvuvujijjj  

epší využití, kterému byy yy mohlll sloužužužužit. Vět-
šina obyvaaaatetetetelll ssess m vstooouppppí zřídkaaaakdkkk y, aaaalelell  ten 
kostel tu poppp řáááád je: repprprp ezzzzene tujícíííí kkkkulululu tttut rnnnní 
a historickýýýý vývvvvoj mmmměsta aaaa někěkkkohooo o třeba i tro-
chu zneklidňňňňuujující.

P.P.P.P. PAVELLLL MMMMAYAYAYAYER OP,P,P,P,
něněněněkdkdkdk ejšíšíšíší dddducucucuchovní správce v TrTrTrTrmicích

MáMMM m k tomutotototo koste-
lu blízkýý vzvzvzvztatatatah, nebbbboťooo  prá
věvvv  v něm jsemmm slavillll mmm
svatatataté éé v prvních měmm sí
svého knkkk ěžství. Je t
dedededevším žžžživé spole
věřířířířícícícícíchchchch, živá far
krásné poutní tr
svátkem Nar

MaMMM rie. AAAA pak ještě zpívané

ha o 
svědčící o

muto sdružení
pamatuji v modlitbác

VÍT HONYS, histo
Připomenu

ararara chittttekee turu, hodnot
babbb veníííí a samozřejmě s
tetetetečččnč ost, žžžžeee e odododod doby pozdní-
ho bbbbaroka je i mariáiáiáánsnnn kým 
poutnímmmm kostelemmmm (v této 
sosososouvislosttttiiii neníníníní nnnnáhodou,
že aaaarcrcrcrchitekturu uuu hlavního ol
táááářeřeřeře vyhyhyhyhotooo ovillll truhlář – la

Tovavavavaryryryryšsšsšsšstva JeJeJeJežíšova zzz nnnnedddalalalaleeeke ého ma
skkkkého poututututnín ho mmmmísta Bohohohohosudov –
popopopolychromii mammm líř řřř WeWWW nttttzeli z Du
měěměstaa aa s sss vavvv zbou kkkk ttttomututuuto poutním
Z nejmmmmlall dššdššíhíhíhího obdobíbíbíbí se mi vyba
papapapana biskukukukupappp OOOOtčtt ennnnáášáá ka. Nikd
nan papapapadlo, že sesesese dočočočkám toho
farnrnrnnoso titititi aaa kostelůůůům v Trmic
půjdjdjdjde oooo exxxxisisisistetennncn i. 

MAAAARTIN CICHÝ

k

nat
B

dé, které nezanechal obssssahahahah ttttétééé o přílohyy lhlhlhlho-oo
stejnými a chtěli by pommmmoci zazazazachchchchráráráránit trmickkckckýýý ý
kostel Narození Panny MMMaM rie, aaaa zachovavavavat tt jej tak 
pro své dddod savavavavadní účelllly,yyy  mohhhhou projevit ttt sosososoli-
daritu ssss trmickýkýkýkými farníínííkykk  a jejejejjicicicich koststststelelelelemememem. 
A A A A totototo napříříříříklklklk adadadad ttttěmměmmittto ooo zpzpzpzpůssssobooo y: 

�     Finaančnčnčnčním dadadadarerererem poukázázázázanaaa ýmýmýmým nnnnaaa a účúčúčúčeete  Ob-
čanskéhohohoho sdružžžženenenení pro zááchchchchranu kostela 
aaaa fafafafary v Trmicicicicícíích – „FFFFiaiaiaiat voluntassss tua“, čís-
lo účtčtčtčtu:uuu  
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