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Drazí bratři a sestry, milí přátelé.
CO SE VLASTNĚ STALO
Před několika lety zahájilo vedení Římskokatolické farnosti Trmice podnikatelské aktivity
v oblasti hospodaření s farními lesy a následně rozšiřovalo, do té doby snad úspěšné
podnikání, o koupi pily na zpracování dřeva právě z farních lesů. Cílem celého záměru bylo
získávat prostředky např. na opravy kostelů, jichž je ve správě farního obvodu celkem
6 a jejichž stav se neustále horší a na krytí dalších nutných výdajů na provoz farnosti, jelikož
finanční zdroje jsou značně omezené. Bohužel celý podnikatelský projekt skončil vysokými
dluhy ve výši kolem 35 milionů.
My i ostatní farníci jsme byli postaveni před hotovou věc. O narůstajících dluzích jsme
neměli ani tušení a o podnikání jako takovém jsme měli pouze velice kusé a neúplné
informace.
Přesto leckdo z nás na různé nesrovnalosti, o kterých se dozvěděl, upozorňoval našeho
duchovního správce, bohužel s nulovým úspěchem. Situace dospěla až tak daleko,
že v polovině roku 2010 podal největší věřitel návrh na insolvenci Římskokatolické farnosti
Trmice. Zanedlouho na to byl soudem ustanoven insolvenční správce a vyhlášen úpadek.
Následně se začal připravovat rozprodej veškerého majetku farnosti.
V tuto dobu, tedy na začátku roku 2011, připravovaný prodej pomalu spěje ke svému
naplnění. Insolvenční správce již připravil ocenění veškerého majetku, postupně budou
připravovány aukce. Začínají se hlásit první zájemci o rozprodávaný majetek.
Jelikož se nechceme smířit s tím, že bychom ztratili „NÁŠ“ kostel Narození Panny Marie
na Václavském náměstí v Trmicích a „NAŠI“ faru s farní kaplí sv. Jana Boska, a nechceme jen
nečinně přihlížet tomu, jak tyto objekty získávají v dražbě zcela neznámí lidé či firmy se
zcela neznámými úmysly – neboť cílem prodeje není zachování duchovního života,
ale pouze a jedině maximalizování výnosu z prodeje pro uspokojení pohledávek věřitelů,
rozhodli jsme se aktivně se pokusit zvrátit tento stav.
K tomuto účelu jsme založili občanské sdružení s názvem:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU KOSTELA A FARY V TRMICÍCH
- „FIAT VOLUNTAS TUA“.
• Prvořadým cílem našeho sdružení je vykoupit v rámci insolvenčního řízení kostel
Narození Panny Marie v Trmicích (a v případě příznivé situace i faru s přilehlým
areálem) a tímto způsobem je zachovat jako duchovní centrum – nejen pro
pravidelné scházení věřících, ale též jako duchovní centrum města Trmice a zároveň
jednu z nejvýznamnějších kulturních památek na území města.
• Pro dosažení tohoto cíle chceme využít všech legálních možností, jako např. jednat
s úřady státní správy a místní samosprávy, oslovovat podnikatele, církevní instituce,

místní rodáky, a to doma i za hranicemi České republiky, s cílem získat podporu
pro náš záměr. V neposlední řadě chceme také sbírat finanční prostředky na koupi
uvedených objektů, případně pořádat akce, jejichž výtěžek bude věnován tomuto
účelu. Toto všechno musí být provázeno modlitbou a snahou o pochopení
Božího záměru s naší farností.
Jedním z motivů pro zachování kostela k těm účelům, kterým dodnes slouží, je naše
odpovědnost vůči našim předkům, kteří ho budovali s láskou k církvi a Pánu Bohu.
Jsme zavázáni každému, kdo se podílel na jeho stavbě, správě a opravách, aby mohl být
uchován jako stánek Boží pro následující generace. Jsme zavázáni těm, díky nimž kostel
v letech hluboké totality „povstal z popela“ po požáru v roce 1953, což považujeme
za zázrak. Jsme zavázáni těm, kteří se podíleli na jeho dalších opravách po dlouhých 17 let
v době komunistické normalizace, téměř zadarmo, s vědomím možných postihů a perzekucí
ze strany komunistických orgánů v době jeho uzavření (1972-1989) z důvodu havarijního
stavu stropu nad lodí. Jsme zavázáni všem dárcům a dobrodincům ve všech historických
obdobích.
Náš kostel pro nás není pouze místem, kam si zajdeme v neděli „splnit“ svou křesťanskou
povinnost, ale druhým DOMOVEM. Místem, kde jsme byli pokřtěni, poprvé přijali svátosti,
vstupovali do manželství, křtili své děti, ale také vyprovázeli na poslední cestě naše blízké.
A my všichni chceme, aby tomu tak bylo i nadále a takto jsme tento chrám předali
našim potomkům, tedy jako Dům Boží, nikoliv jako zábavní park, autoservis či molo
pro módní přehlídky, případně diskotéku, atd.…
Pokud máte stejné pocity jako my, cítíte, že naše snahy jdou správným směrem
a ztotožňujete se s našimi cíli, prosíme vás o spolupráci či podporu jakýmkoliv způsobem.
Uvítáme například:
• vaši aktivní spolupráci jako členů Občanského sdružení, s nabídkou svých schopností,
znalostí a tvůrčích nápadů ve prospěch uvedených cílů
• podporu a radu jakoukoliv formou, i bez členství v Občanském sdružení
• aktivní účast na „Modlitebním mostě“ za záchranu našeho kostela a fary
• jakýkoliv finanční dar na koupi kostela a fary.
Členství v občanském sdružení upravují stanovy. Členem se může stát každý, kdo na adresu
Občanského sdružení zašle volnou formou napsanou a podepsanou přihlášku a následně
uhradí roční členský příspěvek ve výši 250,-Kč. Přihlášky je možno předat i osobně
komukoliv z rady Občanského sdružení. Členský příspěvek lze rovněž uhradit i přímo naší
paní účetní, např. po nedělní či jiné bohoslužbě, bude-li přítomna. Každému bude vydáno
potvrzení o úhradě členského příspěvku.
Členství v Občanském sdružení nebude umožněno těm, kdo jsou zodpovědní
za podnikatelské aktivity Římskokatolické farnosti Trmice a svým jednáním
ji dovedli až do insolvenčního řízení a k rozprodeji jejího majetku, včetně kostelů.

A k čemu slouží členské příspěvky? Budou použity pro výdaje spojené se zajištěním nutné
a nezbytné administrativy pro chod Občanského sdružení, hrazení poštovních poplatků,
poplatků za vedení účtu v bance a podobně.
Všichni členové občanského sdružení, včetně rady i předsedy, vykonávají veškerou
činnost ve prospěch Občanského sdružení zásadně bezplatně a bez nároku
na jakoukoliv odměnu. Jedinou naší odměnou bude úspěch celého díla a naplnění
našich cílů.
Drazí přátelé, prosíme vás všechny o podporu tohoto díla a spolupráci jakýmkoliv
způsobem, tak jak bylo již zmíněno. Občanské sdružení nabízíme jako platformu
pro realizaci všech nápadů a aktivit vedoucích k dosažení společného cíle, tedy zachování
NAŠEHO kostela a NAŠÍ fary. Netříštěme proto naše snahy a pracujme společně. Duchovní
správci se střídají, ale my věřící a obyvatelé Trmic zůstáváme.

KRÁTCE Z HISTORIE KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V TRMICÍCH
Původní barokní kostel Narození Panny Marie v Trmicích byl
vystavěn na přelomu 17. a 18. století. Jak se dočítáme
z dostupných pramenů, přistavění presbyteria mohlo být
dokončeno již na konci 17. století. Následně se začala stavět
sakristie. Roku 1698 měla být zhotovena nová kopule
kostelní věže. V té době se v kostele nacházel oltář
považovaný pouze za „provizorní“. Nový hlavní oltář byl
zhotoven bohosudovským řezbářem bratrem Václavem a byl
dodán v květnu roku 1726. Jako dar manželů Františka
Václava a Kateřiny Alžběty (rozené Schönbornové)
Nosticových byl oltář roku 1729 vymalován a pozlacen
jedním malířem z Duchcova. Od této doby nese oltář dva
šlechtické erby - jeden nostický, druhý schönbornovský.
Kostel Narození Panny Marie v Trmicích kolem
roku 1898, ještě před přestavbou

Později od roku 1898
rekonstrukcí, při které se zásadním způsobem měnil jeho
půdorys i vzhled z barokního na novogotický.
Rekonstrukce byla svěřena staviteli J. Stibralovi. Hlavní
práce probíhaly v letech 1898-1899, ale postupně opravy
pokračovaly až do roku 1924.
Dne 13. května 1923 byly slavnostně vysvěceny
a do věže kostela zavěšeny 4 nové zvony zhotovené
českobudějovickou zvonařskou firmou Rudolfa Pernera.

procházel

kostel

Kostel Narození Panny Marie v Trmicích
kolem roku 1900, již po přestavbě.

celkovou

Nejtěžší ze zvonů vážil 723 kg, nejlehčí pak 130 kg.
Bohužel během druhé světové války byly 3 zvony
zrekvírovány pro vojenské účely. Ve věži zůstal
jediný zvon o hmotnosti 207 kg.
V roce 1932 byly pro kostel zakoupeny zcela nové
varhany, které zhotovila krnovská varhanářská
firma Rieger. A právě tyto varhany se kostelu staly
Nové zvony pro kostel Narození Panny Marie v Trmicích
13. května 1923
osudné. Dne 3. října roku 1953 v dopoledních
hodinách kostel zachvátil požár, který dle závěrů z vyšetřování vznikl právě v prostoru
varhan, které byly zcela zničeny. Požárem byl poškozen strop nad kůrem, kouřem
znečištěny oltáře a veškeré vybavení. Během následujících let, navzdory těžkému období
nastupujícího komunismu, kdy začalo docházet k likvidaci kostelů,
klášterů a internaci duchovních, se postupně dařilo kostel
obnovovat. Dne 20. ledna roku 1956 byly zkolaudovány i nové
varhany, a to již třetí za posledních 50 let.
Dalším obdobím nejistoty procházel trmický kostel v letech
1972-1989. Z důvodu stále se zhoršujícího stavu stropní
konstrukce nad lodí byl kostel roku 1972 uzavřen. Následně bylo
započato s přípravou rozsáhlých oprav v té době pod patronací
bratří salesiánů, kteří trmickou farnost v těchto letech spravovali.
Vzhledem k období tzv. normalizace, bylo provádění oprav velmi
komplikované z důvodu jak nedostatku finančních prostředků,
Instalace nových zvonů 13. 5. 1923
tak i komplikací ze strany státních a stranických orgánů
Komunistické strany Československa. Salesiáni od roku 1974
postupně trmickou farnost opouštěli a duchovním správcem
se stal otec biskup Karel Otčenášek, který nesměl vykonávat
úřad sídelního biskupa královéhradeckého a byl poslán
do „vyhnanství“ v Trmicích v severních Čechách. Otec biskup
postupně převzal opravy farního kostela. Všechny práce
v následujících letech probíhaly výhradně svépomocí. Opravy
byly financovány z různých sbírek, darů, a to i ze zahraničí.
Vytvořila se zde skupinka věřících a dobrodinců, kteří
několik dní v týdnu po skončení svého zaměstnání
následujících 14 let obětavě a za minimální odměnu
pracovali na veškerých opravách, včetně nového kazetového
stropu nad lodí, který nahradil původní staticky narušený
klenutý strop zhotovený z omítnutých prken, pletiva a sádry.
Ruku k dílu dle možností přidávali další farníci a brigádníci
Instalace nových varhan zhotovených krnovskou
z různých koutů Československa. Bez ohledu na možné
firmou Rieger v roce 1932, které o 30 let později
lehly popelem.
politické důsledky a perzekuce. Jedinou odměnou jim bylo
pověstné „Pán Bůh zaplať“, ale to nebylo rozhodující.
Hlavním motorem byla láska k Bohu, církvi a „svému“ kostelu. S pomocí Boží bylo 16. září

roku 1989 dílo hotovo a kostel znovu slavnostně
vysvěcen litoměřickým biskupem Josefem Kouklem.
Po listopadu 1989 se zdálo, že se život v církvi bude
ubírat přirozenou cestou. Bez strachu o osud kostela,
bez obav z politického pronásledování. V prosinci
roku 1989 farnost opustil její dlouholetý
administrátor otec biskup Karel Otčenášek, který se
ujal řízení Královéhradecké diecéze. Ještě na krátkou
dobu 9 měsíců byl ustanoven do Trmic nový
duchovní správce a v říjnu roku 1990 trmická farnost
Interiér kostela Narození Panny Marie v současnosti
na dlouhých 11 let osiřela. Farnost byla duchovně
spravována z Ústí nad Labem, odkud do Trmic dojížděli dominikáni a později i diecézní
kněží. Bylo to období, kdy se farníci opět museli postarat o „svůj“ kostel. Období, kdy farníci
viděli trmickou faru na vývěskách realitní kanceláře s cílem ji pronajmout, což se
zanedlouho také stalo. Fara byla pronajata pochybné firmě z Německa k podnikatelským
účelům. Tato firma po dvou letech zkrachovala a zanechala církvi dluhy. Kostel nám ale
stále zůstal. Dokonce za spolupráce a finančního přispění města Trmic byly do věže
instalovány v listopadu roku 1993 nové věžní hodiny zhotovené firmou Chronos.
Arciděkanství v Ústí nad Labem zase zajistilo opravu fasády kostela. Farníci dobrovolně
a bez nároku na nějakou 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. Od roku 1993 byla každoročně na začátku září pořádána již známá
Trmická poutní třídení k oslavě titulárního svátku našeho kostela, a to Narození Panny
Marie. V létě roku 2001 byl díky snaze P. Pavla Jančíka, duchovního správce v Ústí nad
Labem, do Trmic opět jmenován administrátor
farnosti. Tím se začala psát další kapitola naší
historie. Ožila fara, ožily další aktivity s tím
spojené. Farnost po 11 letech začala žít
normálním životem.
Bohužel se nezadržitelně blíží rok 2011, který se
stává dalším významným mezníkem v historii
našeho kostela. Je to rok, který rozhodne,
jaký osud kostel postihne. Stane se duchovním
centrem jiné církve, sekty či náboženské
skupiny? Změní úplně své poslaní a stane se Současná podoba kostela Narození Panny Marie. Bude takto vypadat
komerčním
objektem
např.
skladištěm, i po roce 2011?
autoservisem, centrem pro módní přehlídky nebo diskotékou? Stane se prázdným
chátrajícím torzem, jež stihne osud mnoha dalších kostelů v severních Čechách?

NEDOPUSŤME, ABY TOMU TAK BYLO!
SPOLEČNĚ PRACUJME NA ZÁCHRANĚ NAŠEHO KOSTELA!

MODLITEBNÍ MOST
Přes všechno, co zde již bylo řečeno, jsme ale především lidé s vírou v Boha. Nejenže se
ptáme sami sebe, proč nás taková zkouška musela potkat, zda není naše počínání v nějakém
směru nesprávné? Nebo je to tak, že až do současné doby jsme se měli dobře, nějakým
způsobem jsme otupěli a v budoucnu bychom na to mohli doplatit ztrátou nejvyšší
– minutím cíle pozemské pouti každého, kdo si říká křesťan v plném významu tohoto slova?
Nebo se význam toho všeho má projevit až více v budoucnosti?
Odpovědi na tyto i další podobné otázky, stejně jako i pomoc a řešení nejjistějším,
nejsprávnějším a nejelegantnějším způsobem hledáme u našeho trojjediného Boha – Otce,
Syna a Ducha svatého a v přímluvě Panny Marie – naší nebeské Matky.
Mimo mší svatých obětovaných za naši farnost, za to, aby se vše v dobré obrátilo, mimo
individuální modlitby řady lidí na tento úmysl, modlíme se i ve formě modlitby celé farnosti,
ve formě tzv. Modlitebního mostu. To je pravidelná modlitba každý čtvrtek
od 18 hodin, kdy se po hodinách střídají lidé z farnosti podle seznamu až do pátku
16 hodin, kdy je zahájena adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní
a po ní následuje v 17 hodin mše svatá. Seznam je ovšem spíše jen zárukou, aby se v této
době vždy někdo modlil. Přidat se může kdokoliv v kteroukoliv dobu. Stejně tak i způsob
a místo modlitby záleží na každém, kdo se připojí. Modlitební most má být vyjádřením
spojení celé farnosti v modlitbách na tento úmysl i vyjádřením spojení farnosti s Bohem.

Dovolujeme si poprosit i Vás, případné čtenáře těchto řádek,
o Vaše, alespoň kratičké vzpomenutí v modlitbě
nebo prosbě za naši farnost,
jejíž budoucnost svěřujeme také my
do vůle našeho Pána.

FIAT VOLUNTAS TUA… - BUĎ VŮLE TVÁ…
Občanské sdružení je podporováno:
• Městem Trmice
• Biskupstvím litoměřickým
Podrobnější informace o podpoře našemu Občanskému sdružení najdete na www.kosteltrmice.cz



