Drazí přátelé, sestry a bratři.
Opět Vás zdravím v čase podzimním, který navozuje dušičkovou atmosféru našich
vzpomínek na to, co jsme mohli prožít s našimi milými přáteli i blízkými a kolikrát i s těmi
nejbližšími. Rádi na ně pamatujeme a naše vzpomínka může být zvláště účinná. Každým
rokem si to opakujeme, abychom opravdu nezapomněli využít všech možností, které nám Bůh
dává, abychom byli užiteční a náš život měl smysl.Vždyť dobře víme, že nakonec máme to,
co uděláme pro druhé. Často na to myslím, když procházím kladenským hřbitovem a i jinými
hřbitovy. Rád tam zacházím, neboť mají vypovídající hodnotu a vyhledávám hroby kněží. U
nás v Kladně máme na dvou místech shromážděné společné hroby řádových sester. Sestřičky,
které zde obětavě pracovaly, ošetřovaly nemocné, učily a modlily se za druhé, pro které taky
žily, neboť na 1. místě byl pro ně Bůh. Vždycky jsem rád, když někde najdu roztroušené
kněžské hroby a mohu se tam pomodlit za ně s vděčností za to, co pro nás také vykonali. Je
zvláštní, že člověk u těch mrtvých poněkud ožije a je naplněn radostí z toho, že existuje
spojnice mezi námi a těmi, kteří nás už předešli.
Ohlédneme-li se do roku, který jsme ve farnosti prožili, tak jistě tou největší událostí byla
návštěva Svatého otce v naší zemi. Od nás z farnosti se přihlásilo celkem 160 poutníků, kteří
se vydali v den našeho národního patrona sv. Václava na národní pouť do Staré Boleslavi.
Kolem 100 jich jelo autobusy a velké díky vedoucím, že se všichni živí a zdraví vrátili zpět
domů. Bylo to vše jako zázrak. Ta nádherná proměna společnosti. Kéž by to všem dlouho
vydrželo. Mnoho krásných podnětů a zkušeností jsme mohli prožít a také si přečíst
v Katolickém týdeníku, slyšet v pastýřském listu a vychází celá kniha projevů Svatého otce a
dalších. Pro mne to byl velký pocit radosti, když jsem sledoval přílet papeže a letadlo přistálo.
Tak je to skutečnost, není to jen přání.
A ještě taková zkušenost, která potěší. Když jsme šli spolu s P. Pavlem Táborským na
parkoviště k autu, tak jsme potkávali mnoho přátel, kteří si chtěli sdělit dojmy a pozdravit se
s námi. Viděl jsem, že to bude dlouhá cesta, ale přestože, jsem si připomínal výrok Písma
„ nikoho na cestách nepozdravujte“, tak jsme přece chtěli, alespoň krátce, se pozdravit se
známými. A tak jsme celí utrmácení dál pochodovali s kolegou, který měl berlu (ne však
biskupskou), jelikož byl po nedávné operaci obou nohou. Když nás takto zbědované uviděli
bohoslovci, kteří nás předjížděli autem, přestože jich v autě bylo víc než obvykle je dovolené,
zastavili a oba nás naložili a dovezli na parkoviště k našemu autu, kde nás už trpělivě čekali
naši spolucestující. Byla to hezká tečka a my jsme viděli, že se Pán stará. Ten maratón 3 dní
stál za to a kéž tyto dary dál můžeme zpracovávat. Vždyť „Láska Kristova je naší silou“. Už
se hlásí další zájemci o křest a to je dobré znamení.
Máme-li po ruce prozatím nedokončené statistiky tohoto roku, tak to vypadá ve farnosti
následovně: Křtů bylo uděleno celkem 46, z toho dospělých 10. Církevních sňatků bylo
uzavřeno 16 . Rozloučení s našimi drahými farníky a pohřbů bylo 16. Zemřelým nechť
dobrotivý Bůh dá věčnou radost a pokřtěným i oddaným vytrvalost v dobrém, aby to co
slíbili, dodržovali a naplňovali tak svým opravdovým životem. Někdy se mně zdá, že ochota
kolikrát upadá, ale musíme si navzájem pomáhat, abychom vydrželi a jednou se všichni mohli
radovat společně.
Žádný čas našeho života není zbytečný a chceme se taky dobře připravit v době adventní na
oslavy Ježíšova narození. Prosme Pána, aby nám i zde pomohl s užitkem prožít tento
posvátný čas k našemu přiblížení se Bohu. Ať se dokážeme otevřít vanutí Ducha svatého,
abychom i nadále mohli být užiteční druhým lidem a měli o ně zájem, tak jako Kristus, který
nepřišel na svět, aby konal vůli svou, ale vůli toho, který ho poslal. A jeho vůle byla, aby
nikdo nezahynul, ale měli jsme život věčný. O to především jde, abychom byli všichni
zachráněni. Na tom pracujme a o to se snažme. Požehnané dny do adventu i vánoční radost ať
v nás trvá
Váš otec Jiří

Varhany ve Vrapicích
Nově
opravené
varhany
se
rozezní
ve
vrapickém
kostele
Počátkem října byla dokončena oprava varhan v kostele sv. Mikuláše v KladněVrapicích. Již téměř nehratelný nástroj opravil varhanář Jan Otcovský. Kladenské
veřejnosti je například dobře známa jedna z jeho předchozích prací, a to rekonstrukce
poničených varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie před čtyřmi lety.
Vraťme se ale do Vrapic. Zdejší varhany pocházejí z poloviny 19. století a jsou prací
známého pražského varhanáře Karla Vocelky. Jedná se o menší nástroj postavený ještě
podle tradičních zásad barokního varhanářství. Vrapické varhany ale původně stály
někde jinde a do zdejšího kostela byly přeneseny dodatečně. Je to patrné z toho, že na
vrapický kůr se nevešly, a tak nad třemi píšťalami byl při přestěhování proražen strop a
tyto píšťaly tudíž dodnes vlastně končí na půdě. Svědčí to o tom, že v době, kdy sem byly
varhany přeneseny, buď již nebyl dostatek finančních prostředků na řádnou úpravu
píšťal tzv. krepováním (ohnutím), anebo se prostě pospíchalo. Dalším nevhodným
zásahem v minulosti bylo nahrazení zvonivého dvoustopého rejstříku (oktávy) tehdy
módním tichým rejstříkem salicionál. Ani tento rejstřík se ale do varhan nevešel a aby
píšťaly vykukující ze skříně nikoho esteticky neurážely, byly zakryty kusem překližky!
Jelikož tyto píšťaly byly navíc nekvalitně provedené a ve špatném stavu, nebyly při
nynější opravě do varhan vráceny. Stejně tak byla odstraněna ona nevzhledná
překližka. Ještě jeden nepříjemný zásah si ale musel tento malý nástroj během svého
života vytrpět. Nemohl za něj tentokrát ani varhanář, ani dobová móda, ale válka. V
průběhu první a druhé světové války byly totiž pro potřeby zbrojní výroby rekvírovány
nejen zvony, ale došlo i na cínové varhanní píšťaly, které se nacházely v prospektu
nástrojů (tedy na ty, které jsou vidět při pohledu z kostelní lodi). Uvedené píšťaly pak
byly nahrazeny novými z náhražkového materiálu. Tento osud se nevyhnul ani
vrapickým varhanám. Ušetřeny byly jen některé významnější nástroje.
Provedená oprava byla bohužel limitována množstvím dostupných finančních
prostředků a bez sponzorského daru by ji patrně nebylo možné provést ani v současném
rozsahu. Nyní jsou k dispozici tyto rejstříky: Kryt 8´, Flétna 4´, Principál 4´, Mixtura 2x
a v pedálu Oktávbas 8´. Pokud se najdou potřebné finanční prostředky, měla by být
doplněna ještě chybějící Oktáva 2´ a zakrepovány 3 píšťaly principálu. Varhany dodnes
mají pouze mechanické čerpání vzduchu šlapáním. Přes to všechno se ale jedná o
hodnotný nástroj, a to jak zvukově, tak i řemeslným zpracováním. Současně se jedná o
nejstarší funkční varhany v Kladně. Všem, kdo se o jejich opravu zasloužili, proto patří
dík.
Tento na místní poměry výjimečný nástroj si můžete přijít poslechnout v neděli 6.
prosince 2009, kdy se bude konat koncert spojený se žehnáním (lidově řečeno
"svěcením") nově opravených varhan. Začátek je v 15 hodin v návaznosti na příjezd
městského autobusu linky č. 4 do zastávky Dvorská (odjezd z nám. Svobody ve 14:25,
zpáteční spoj odjíždí od kostela v 15:55). Vlastního obřadu se ujme P. Jiří Neliba, v
rámci hudebního programu zazní skladby starých mistrů (A. Banchieri, J. S. Bach, A.
Michna z Otradovic) v podání varhaníků Pavla Marka a Lenky Frausové a místního
komorního pěveckého sboru. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na opravu
těchto
varhan.
Pavel Marek

Kněží v Kladně
/Nad farní kronikou/
V letošním roce kněží bych ráda napsala alespoň pár slov o těch, kteří v kladenské
farnosti v minulosti působili a o kterých je psáno ve farní kronice.
Z těch nejstarších by to mohl být P.Josef Mottl, který byl v letech 1851 - 1884 kaplanem,
farářem a později děkanem v Kladně. Zabýval se studiem historie Kladna, zajímal se o
archeologické nálezy v kladenském regionu a uveřejňoval v různých časopisech četné
práce na toto téma. Zemřel r.1884 a je pohřben na II. odd. kladenského hřbitova.
Teprve v r.1931 vyšla jeho nejznámější publikace, nazvaná "Kladno, město a statek v
pražském kraji". Zájem o jeho historické práce trvá dodnes.
Další z řady kněží, kteří zde působili a které bychom si měli alespoň krátce
připomenout, byl P.Václav Svatopluk Štulc. Narodil se v Kladně r.1814, na kněze byl
vysvěcen v r.1939. Byl kanovníkem a později proboštem kapituly vyšehradské. Pod
pseudonymem "Kladenský" uveřejňoval své četné básně, překládal polskou poezii, psal
náboženské a vzdělávací spisy. V Kladně po něm byla pojmenována ulice, vedoucí od
kostela dolů ke hřbitovu /nyní Slánská/. V r.1934, při 120.výročí jeho narození, byla na
jeho rodný dům /vedle zámku/ umístěna pamětní deska, která pak v padesátých letech
byla komunisty odstraněna a uložena do muzea. V r.1993 však byla opět na dům
vrácena a znovu odhalena. Dodnes je pojmenována po něm ulice rodinných domků
v severozápadním Rozdělově - Štulcova.
Kladenský kaplan a historik P.Václav Bartůněk, ThDr., byl na kněze vysvěcen r.1925 a
1.září 1926 byl jako kaplan ustanoven do kladenské farnosti. Přestože tu působil pouze
do r.1930, kdy se stal archivářem Svatovítské kapituly, na naše město nezapomněl.
Napsal a v r.1934 vydal "Náboženské dějiny Kladna". Byl též autorem publikace
"Všeobecné církevní dějiny".
Jako katecheta působil na Kladně P.Kamil Laudin. V r.1919 začal vyučovat náboženství
na obecné škole dívčí, později i na dalších školách. Podle záznamů ve farní kronice se
pilně zúčastňoval všech církevních slavností ve městě, jmenovitě je jeho účast uváděna
při svěcení základního kamene kostela v Rozdělově, při svěcení kladenských zvonů, při
biřmování v r.1933. Své stříbrné kněžské jubileum oslavil v r.1942. Po nástupu vikáře P.
F.X.Dítěte v r.1959 byl ustanoven kaplanem, v r.1962 byl penzionován. Mnozí z nás se
na něj dobře pamatují - jeho vyučovací metody i jeho kázání při školních mších ve
floriánské kapli jsou nezapomenutelné, stejně jako to, že rád a dobře hrával šachy a v
přímluvách se modlil za svého zesnulého přítele a šachového soupeře, dr.Ferdinanda
Krtičku.
Kladenský rodák P.Miloslav Tatíček už jako seminarista zajížděl do Kladna s různým
posláním - v r.1942 na sbírku pro kněžský dorost, v r.1943 při májových pobožnostech
četl "Život Panny Marie". Byl vysvěcen v r.1944 a jeho primice v kladenském kostele
Nanebevzetí P,Marie se zúčastnilo mnoho lidí. Za totalitního režimu byl odsouzen a
uvězněn pro svou věrnost církvi, po propuštění pracoval jako tesař v kladenských
hutích. Na sklonku svého života, už vážně nemocen, odešel do důchodu, prodělal
amputaci nohy a byl zcela odkázán na obětavou službu své sestry Adolfiny. Po její smrti
pobýval v kněžském domově sv.Václava ve Staré Boleslavi. Zemřel v r.1997, obřady při
jeho pohřbu vedl pan biskup Jiří Paďour.
V r.1938 nastoupil na Kladno jako kaplan P.Jaroslav Tománek. Pocházel ze Sviadňova
u Místku a v těžké době německé okupace byl platným pomocníkem děkana J.Kloučka.
Zastupoval ho zejména v době jeho internace v Zásmukách. V r.1941 dostal P.Tománek
na starost kaple v nemocnici a v kladenském gymnáziu. Po válce byl jmenován
administrátorem v Rozdělově.
P.Jaroslav Holub, ThLic., byl absolventem Lateránské univerzity v Římě. Na kněze byl

vysvěcen v r.1945. V Kladně působil od r.1952 jako kaplan a administrátor. V r.1957 byl
zatčen a uvězněn, po propuštění mu byl odebrán státní souhlas k vykonávání kněžského
povolání. Protože mu bylo zakázáno vrátit se do Kladna i jen na krátko, navštěvovali ho
ti, kteří ho měli rádi, v jeho rodném městě Kouřimi, kde pracoval jako zahradník. V
r.1989 opět začal vykonávat své kněžské povolání. Je to další z řady kněží, kterého jsme
my Kladeňáci milovali a na kterého s láskou vzpomínáme.
V r.1959 byl do Kladna ustanoven P. F.X.Dítě, později člen sdružení katolického
duchovenstva Pacem in terris, který byl r.1973 jmenován kanovníkem karlštejnským a
který v Kladně působil až do své smrti r.1988.
A ti další? Snad alespoň připomenu jejich jména - byli to P.Josef Babka, za války též
internovaný v Zásmukách, P.Václav Hradecký, rolnický syn z Benešovska, kaplan na
Kladně od září 1945. Další kaplani: P.Zdeněk Adler, rodem Ostravák, byl tu od srpna
1947, P.Vladimír Benda, v pozdějších letech pak P.Milan Hejhal, P.František Houška,
OMF, plzeňský rodák, který zde působil 8 let jako kaplan, Břetislav Bělík, P. JUDr.
Václav Malík, P. Jan Bláha P. Václav Šmatlák, P. Břetislav Vaněk, P. Antonín Ott, a
nakonec i P.Prokop Skořepa, který již jako důchodce vypomáhal ve farnosti po smrti
vikáře Dítěte po r.1988.
Jistě i vy, milí čtenáři, jste mezi těmito kněžími našli někoho, koho jste znali a na koho si
rádi vzpomínáte. Věnujte mu kromě vzpomínky také alespoň krátkou modlitbu, vždyť
ta má u Pána Boha stálou a nezaměnitelnou platnost.
Marie Hamanová

