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Z HISTORIE
Slavnostní svěcení opravených varhan
v žumberském kostele Stětí sv. Jana Křtitele

Obrazy křížové cesty na jižní stěně lodi kostela

Opravené varhany na kůru

V sobotu 10. 6. 2017 od 15 hod. proběhne slavnostní svěcení v loňském
roce opravených varhan v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku.
Součástí této významné farní události bude i jednání Českoněmeckého spolku za záchranu žumberského kostela, bohoslužba celebrovaná generálním vikářem Biskupství českobudějovického Mons.
Henzlem a rovněž varhanní koncert pana Ruperta Filsera.
Po veliké slavnosti dne 5.10. 2013, kdy se připomínalo 500 let od zásadní přestavby žumberského kostela, a sice jeho rozšíření o čtvrtou
loď spolu s dokončením soudobé kompletní rekonstrukce chrámu
a kdy byl jeho interiér nově vysvěcen tehdejším biskupem Mons.
Paďourem, bude tato akce po čtyřech letech opět jednou z významných připomínek této významné
sakrální památky našeho regionu.
Ono se vůbec v uplynulém roce
událo daleko více významných
událostí v dění okolo kostela,
než „jen“ samotná rekonstrukce
dlouho rozebraných a částečně
již ošetřených varhan, i když toto
byla pochopitelně stěžejní událost v roce 2016 a veliké poděkování si zaslouží pan František
Šartner a jeho kolega z vimperské firmy Varhanářství a truhlářství Chorus, kteří pečlivou práci
na obnově našich varhan provedli
najednou, ačkoli objem finančních prostředků na ni činil pouze
Restaurovaný lustr
zhruba jednu třetinu celkového
rozpočtu a farnost ji tak bude splácet ještě i v letošním a v příštím roce.
V této souvislosti se sluší poděkovat i Obecnímu úřadu v Žáru, panu
starostovi Pecháčkovi i všem zastupitelům, že se uvolili uvolnit na tuto
bohulibou činnost peníze z rozpočtu obce, a to formou dotace Římsko
- katolické farnosti Žumberk.
Veliké „Pán Bůh zaplať“ si zaslouží i místní usedlík pan Ladislav Tůma,
který de facto zrestauroval buquoyský lustr umístěný před presbytářem kostela. Domnívali jsme se, že se tento již do lodi chrámu vůbec
nevrátí, poněvadž po proběhlé opravě kostela a nové elektroinstalaci
bylo ve vnitřním prostoru instalováno zbrusu nové a moderní osvětlení. Lustr také dlouhou dobu provizorně visel deponován v sakristii
a zájem o něj dokonce projevil i Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení. Proti ovšem byli jednak potomci vysídlených sudetských
Němců a pak i těch několik místních lidí, kteří ještě pamatují čilý místní

náboženský život v 50. a 60. letech uplynulého století. Pan Tůma musel
odstrojit veškerou skleněnou výzdobu lustru, natřít jeho konstrukci,
lustr opatřit novou elektrickou kabeláží a opětovně ho osadit sklem.
Pořídil dokonce i naviják, umístěný v půdě, kterým můžeme na laně
lustrem pohybovat a nastavovat jeho požadovanou a patřičnou výšku nad úrovní podlahy. Jeho zapojení do sítě pak provedl pan Macho
z Nových Hradů.
Již na opravě lustru spolupracoval s panem Tůmou i svinenský kostelník Ladislav Filka. Ten potom zásadní měrou přispěl i k definitivní
instalaci již opravených 11 obrazů zastavení křížové cesty před loňskou
bohoslužbou 29. 8. , tedy přesně v den svátku Stětí sv. Jana Křtitele, kdy
v minulosti probíhali v Žumberku poutě. Všech 11 obrazů se nám podařilo za vydatné pomoci pana Filky nainstalovat zejména v jižní stěně
lodi a pod kůrem, kde se nám uvolnil prostor, před opravou kostela
zaplněný lavicemi. Překážkou v umístění jednotlivých obrazů totiž byla
zejména dominantní nástěnná malba Kalvárie v opačné, severní části
lodi. Před Vánocemi 2017 ještě akademický malíř a restaurátor Antonín
Hamsík z Prahy dovezl čerstvě zrestaurované 13. zastavení křížové cesty, financované českou skupinou mezinárodního spolku. Varhany se
pak rozezněly na Štědrý den, kdy proběhlo tradiční odpolední setkání místních, přespolních i chalupářů, zkrátka příznivců našeho kostela
a paní Jana Šulistová
z Dobré Vody spolu
se svými žáky ze ZUŠ
v Trhových Svinech
předvedla pár skladeb
z oblasti vážné hudby
a pochopitelně došlo
i na koledy. Kostel byl
velice slušně zaplněný a všichni příchozí
s nadšením kvitovali
zvuk renovovaného
nástroje. Na ten se
ostatně mohou těšit
i příchozí v letošním
roce. Takže nezapomeňte 10.6.!
Roman Josefík
Zadní část varhan v průběhu opravy a vkládání
jednotlivých píšťal

