Jakub
Zpravodaj příbramské farnosti sv. Jakuba

nákl. na tištěné číslo 7 Kč

Slovo úvodem

Milí čtenáři, nové číslo Jakuba nám vychází přesně na první listopadový den. Mnohým se může zdát tenhle měsíc jako šedý
a nudný, nikoliv však nám, věřícím. Hned
do úvodníku jsem si proto dovolila propašovat pár důležitých událostí, které jsou před
námi. Dnes slavíme slavnost Všech svatých,
zítřek je věnovaný Vzpomínce na všechny věrné zemřelé. Uprostřed měsíce, v pátek 13. listopadu, si připomeneme svátek
sv. Anežky České. Na 22. listopadu letos připadá slavnost Ježíše Krista Krále, poslední
neděle církevního roku, a úplný konec listopadu pak bude samozřejmě zajímat hlavně
děti, protože 29. listopadu se na adventním
věnci rozhoří první svíčka. (A nesmíme zapomenout ani na 17. listopad, státní svátek,
Den boje za svobodu a demokracii.)
A co z výše uvedeného bude náplní tohoto Jakuba? O „dušičkách“ jsme vám psali
už loni, proto se tématu o těch, kteří nás předešli k Pánu, dotkneme přímo jen na stránce
pro děti a nepřímo v prvním díle vícedílného povídání o hřbitovní kapli Na Hvězdičce
(tento text od pana Gutwirtha pro čtenáře
se zájmem o historii postupně představíme
v následujících číslech, fotografie k němu
najdete v zadní části kostela na nástěnce).
Tím hlavním předmětem je život sv. Anežky České, jejíž svatořečení si jistě budou
mnozí s vás pamatovat. Uvnitř na vás čekají
i pravidelné rubriky – život farnosti se točí
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XXIII. ročník, 1. 11. 2015
kolem farního odpoledne, seriál o rodinách
u Jakuba je tentokrát o Vaňousových… a i to
ostatní si, doufám, rádi najdete už sami. Přeju příjemné čtení! AS

Víte to?
• Příjmy farnosti za měsíc září 2015 činily Kč 9.514,- (sbírky a dary). Výdaje
za tentýž měsíc činily Kč 29.406,- (hostie
Kč 18.856,-; režie Kč 3.100,-; plyn 7.450,-).
• V pondělí 2.11.2015 na Památku všech
věrných zemřelých bude mše svatá
ve hřbitovní kapli od 15:00 hod.
• V pátek 6.11.2015 od 19:00 hod se bude
v Kulturním centru Prahy 4, ul. Novodvorská,
konat Arcidiecézní ples mládeže. Vstupné:
pracující 250,- Kč, studenti 190,- Kč.
• V sobotu 14.11.2015 se bude na Pražském
hradě konat Arcidiecézní setkání ministrantů (bližší informace v článečku níže).
• 17.11.2015 při příležitosti 26. Výročí sametové revoluce proběhne od 19:30 hod
v kostele sv. Salvátora v Praze (Salvátorská
ulice, Praha 1) tzv. „Slavnost světla“ –
modlitba se zpěvy z Taizé.
• Zasedání farní rady se bude konat ve středu 18.11.2015 od 19:00 hod.
• 20.-22.11.2015 proběhne v centru Nazaret
v Praze-Kunraticích víkendovka se vstupem na hudební festival VOX 2015. Pořádá tým animátorů pražské arcidiecéze.
Cena víkendovky je 400 Kč (v ceně je i vstu-
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penka na festival). Sourozenecká sleva: 1+1
za 700 Kč. Více na www.centrumnazaret.cz.
Již 12. ročník oblíbeného benefičního
křesťanského multižánrového hudebního festivalu VOX se koná 21.11.2015
od 15:00 hodin v Pastoračním středisku
v Praze 6-Dejvicích.
První neděle adventní připadne letos
na 29.11.2015.
Dětskou mši sv. budeme slavit první neděli
v prosinci, tzn. 6.12.2015 od 10:00 hod.
Spolčo 14-19 let se bude scházet jednou
za čtrnáct dní v úterý odpoledne, resp. navečer. Bližší informace u Terezky Ježkové
na jezkova.t@gmail.com.

13.11. svátek sv. Anežky

Výjimečná žena s neobyčejným životem. Jedna z nejslavnějších českých světic,
patronka Čech, nemocných, chudých a trpících. Ale také královská dcera a žena, kterou
žádal o ruku sám císař.
Anežka se narodila kolem r. 1211 jako
dcera krále Přemysla Otakara I. Coby královská dcera hrála v politických plánech svého
otce významnou roli – již jako malé dítě byla
dvakrát zasnoubena. Ona však měla jinou
představu – jejími vzory byli sv. František
z Assisi a sv. Klára, se kterou si také dopisovala. Odmítla i nejvýznamnější nabídku k sňatku (od císaře Fridricha II.), založila v Praze
klášter klarisek a r. 1234 do něj vstoupila. Tento její počin vzbudil pozornost v celé Evropě,
protože to byla první královská dcera vůbec,
která se stala členkou tohoto chudého a velmi
skromným životem žijícího řádu.
Kromě toho, že pečovala o klášter, jehož
byla po celý život z rozhodnutí papeže Řehoře IX. abatyší, založila i špitální bratrstvo,
které později nechala přetvořit v samostatný
mužský řád křížovníků s červenou hvězdou,
a postarala se o jeho hmotné zajištění. Aktivně zasahovala i do politické situace – opa-

kovaně urovnávala spory mezi králem Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem
II. Nepodařilo se jí však odvrátit Přemysla
Otakara II. od války, která vyvrcholila porážkou Čechů na Moravském poli a královou smrtí. Sv. Anežce je připisováno, že její
přímluva zázračně ochránila českou zemi
před tatarským vpádem. Anežka zemřela
2. března 1282. Její památka se připomíná
13. listopadu.
Anežka proslula svou vzdělaností, dobročinností, milosrdenstvím a byla také významnou osobností politického, kulturního
a společenského života. Legendy o jejím jedinečném životě se začaly objevovat bezprostředně po její smrti.
O svatořečení Anežky usilovali již Eliška Přemyslovna nebo císař Karel VI. Za blahoslavenou však byla prohlášena až v roce
1874, a to z podnětu pražského arcibiskupa
a kardinála Bedřicha Josefa Schwarzenberga.
Prohlášena za svatou byla 12. listopadu 1989
papežem Janem Pavlem II. Na její kanonizaci se do Říma sjelo neuvěřitelných deset tisíc
českých poutníků.
Modlitba k sv. Anežce České za vyslyšení
Naše přemilá svatá Anežko Česká, vroucně tě prosíme, přimlouvej se za NN. Ty jsi tak
blízko Božskému Srdci Ježíšovu, které přislíbilo, že požehná každému podniku svých ctitelů.
Vezmi si mou záležitost za svou a tak jí Božské
Srdce jistě požehná, to jest vyslyší naše prosby
skrze tebe, ó naše soucitná přímluvkyně. Přimlouvej se také za nás, abychom svá dobrá
předsevzetí vždy plnili a tak věrně Bohu sloužili a došli jednou věčné spásy. Amen.
DH

Ze života farnosti

Vaňousovi z Příbrami

Představuji svoji rodinu. Jmenujeme se
Vaňousovi, Karolína, Dáša a Láďa. Naše ráno
začíná krásně, slyšíme zvonit zvony ze Svaté
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Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail:
Hory. Bydlíme na krásném místě pod Svatou
Horou, za což vděčíme našemu strejdovi a tetě.
Když jsem byla malá, hlídala mě Bohunka Soukupová a ta mě brala někdy do kostela. Jednou
jsem přišla domů a vyprávěla jsem mamince,
co jsem všechno zažila. Když jednu v neděli měla maminka volno, tak jsem ji poprosila,
jestli bychom se nemohly jít do kostela podívat spolu. Jak tato návštěva dopadla, víte jistě
všichni. Jestli někdo nevíte, tak já vám poradím. Jsem šťastná, že jsme obě pokřtěné.
Někdy v létě zazlobíme a koukneme se do
Bohutína nebo na Svatou Horu, ale nejraději
sedíme u Jakuba v první lavici. Mám bratra
a dvě nevlastní sestry. Sestra do kostela nechodí, bratr do kostela zavítá jenom při velkých slavnostech (naše křtiny).
Chodím na školu v Jiráskových sadech.
Ve svém volném čase se těším na náboženství,
kam jsme minulý rok nechodila. Od pěti let
chodím na dramatický kroužek. Od osmi let
navštěvuji skaut. Moji maminku najdete s pletením nebo s knihou. Ale když je hezky, musíte ji hledat na zahradě. S maminkou máme
hlavně společné záliby, obě dvě máme společný vztah ke zvířátkům. Domů jsme vzaly
hodně nemocného kocourka, kterému někdo
ublížil (nemá ocásek). Také u nás byl chvíli
pejsek bez domova, ale už našel rodinu, která
ho má ráda. Takových zvířátek máme dost, ale
nejdéle žijící u nás je králík Jozef.
Když píši tyto řádky, uvědomuji si, že
slyším zvonit i večerní zvony. A těším se, že
v Jakubovi si přečtu o jiné rodině.
PS: Máme nový přírůstek do rodiny. Jmenuje se Jack. Jeho start do života nebyl jednoduchý, tak jsme se domluvily s jeho paničkou,
že si ho vezmeme.
Kája Vaňousová

Farní odpoledne

Každoroční setkání farnosti, dříve zvané „farní prase“, jsme mohli tentokráte prožít v neděli 11.10.2015 na zahradě u Ciklerů.
Děkujeme především Ciklerům za všechny

stejkoza.josef@gmail.com

starosti, které s přípravou farního odpoledne
měli a především: Že se jich (opět) nezalekli.
Jak se připravovalo…
Příprava farního obědu a pořádání pro
nás nebylo nic neobvyklého, jelikož jsme
akci tohoto tipu nepořádali poprvé. Já a Lotka jsme měly jako vždycky na starost úklid
našeho pokoje. Bára a Viky pomáhaly s přípravou jídla a mamka tomu všemu velela.
Taťka se staral o to, aby bylo všechno v pořádku venku, tzn. rozmístění stolů, příprava
prostoru pro auta, atd. Pak už bylo všechno
v pohodě. Doufáme, že se to všem líbilo a že
si to užili tak jako my.
Dorotea Ciklerová
…jak to proběhlo…
(níže přepis mailu, který byl zaslaný na farní
konferenci)
Dobrý večer, posílám stručnou rekapitulaci farního setkání: Vše vyšlo podle předpovědi – počasí bylo studené, ale slunečné,
proto jsme v sobotu operativně rozhodli
nahradit sud s pivem svařeným vínem. Doufám, že jste změnu akceptovali.
Celkem se nás sešlo přes 60 (Sedláčkovi
na fotce chybí, přišli s křížkem po funuse).
Strava dopadla dle plánu, doufám, že nikdo
nehladověl, výběr byl díky kuchařkám a kuchařům velký:
Polévka – Monika; kuřecí řízky – kuchařky v nemocnici, zajistila Monika; saláty
– výběr ze čtyř nebo pěti druhů (různí kuchaři a různé kuchařky); zeleninové a těstovinové saláty – opět různí dodavatelé; dipy;
koláče, zákusky a další dobroty. Nápoje (svařák jsem míchal já, dále nákup Tesco a dovoz jablečného moštu od Kopeckých); rum
– zbyl netknutý; káva a čaj; nakonec překvapení v podobě sladkých francouzských palačinek (nevím, kolik jsem jich udělal).
O stoly se postaral Štěpán, děkuji za
pomoc při skládání a rozebírání (Štěpán
a Markéta Markovi + Chourovi). Poděko-
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vání patří též Janouškům za zapůjčení elektrického vařiče, díky kterému jsme udržovali
svařené víno opravdu teplé. A samozřejmě
všem díky za účast a za příspěvky, ze kterých
jsme bez problémů uhradili řízky.
Na závěr bych si dovolil konstatovat, že
naše farnost žije! DG. Těšíme se na další farní setkání.
za Ciklerovi Honza
…a jaké byly dojmy pak?
Na začátku byla nejistota, zda o setkání
někdo ve farnosti stojí – takže mě potěšila
každá zpráva, kterou mi lidé z kostela poslali, že přijdou nebo nepřijdou. Těsně před
akcí na mě dolehla deprese ze studeného
počasí, hrozba deště a mlhy. Ráno a během
nedělní mše jsem se bála, jestli v nemocnici
nezapomněli upéct řízky. Uklidnilo mě, že se
všechna auta vešla na zahradu, děti byly soběstačné a nic nepotřebovaly, jídla bylo dost,
zastavil se i pan biskup a přes tu zimu byla
primová nálada. Nakonec se vše bez problémů zaplatilo a naše holky měly ještě každá
řízek na svačinu :)
Z toho vyplývá, že nejlepší je to, když jste
všichni u nás a já pak ty přípravné obavy zapomenu - jsem ráda, když ten náš velký prostor může sloužit k setkávání s milými lidmi
Monika Ciklerová

Arcidiecézní setkání
ministrantů

V sobotu 14.11.2015 se bude po roce
opět konat Arcidiecézní setkání ministrantů
pro „kluky od oltáře“ ve věku 6-30 let. Setkání se bude konat při příležitosti svátku
sv. Anežky České. Setkání ministrantů proběhne na Pražském hradě, sraz v 9:00 hod
před budovou arcibiskupství. V katedrále
pak bude od 10:00 hod následovat mše svatá s naším panem arcibiskupem, kardinálem
Dominikem Dukou. Po společném obědě je
pro účastníky připraven zajímavý program
(hry, soutěže). Více informací na www.apha.
cz/ministranti a u Štěpána Vithy.
P. Benedikt Hudema z ADCM Nazaret
také prosí starší ministranty (od cca 18 let
věku), kteří by byli ochotni pomoci s organizací (starat se o mladší, vést průvod apod.),
aby se neostýchali, nabídli své ruce a nohy
a přijeli do Prahy. Podrobnosti u Štěpána Vithy, tel.: 777 667 150.
ŠV

Rozhovor se čtenáři Bible

Jedním slovem super, moc se nám tam
líbilo, i dospělým i dětem, pro všechny to
bylo odpoledne příjemně strávené v příjemné společnosti. Velké díky Ciklerovým
i všem ostatním.
J+I Brodníčkovi

V uplynulých dvou letech přečetli někteří členové farnosti celou Bibli. Při této
příležitosti jsem čtenáře poprosila o odpověď na 3 otázky.
1. Zaujala Vás v Bibli nějaká část, kterou jste
dříve dobře neznali?
2. Jaký systém jste zavedli, abyste četli pravidelně?
3. Máte v Bibli oblíbenou pasáž, ke které se
rádi vracíte?

Zima, zima, zima, zima a taky trochu
teplo od pár chvilek sluníčka a výborného
svařáku. Bylo to moc fajn. Pěkné prostředí, skvělí lidé, perfektní krmě. Nakonec
na chvilku dorazil i Jindřich s panem biskupem. Díky za príma odpoledne.
J+A Stejkozovi

Dáša a Kája Vaňousovi
1. Bible nás zaujala celá, protože ji teprve poznáváme, ale shodly jsme se, že se nám líbí
více Nový zákon.
2. Nejraději si čteme před spaním, takže nám
nedělalo problém číst pravidelně.
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Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail:
3. Dáša: Matouš 6:1-34; Kája: Lukáš 6:37-42
Soukupovi
1. Četli jsme s dětmi, určitě byla pro ně zajímavá podobenství - např. O marnotratném synu.
2. Systém byl jednoduchý - vždy večer, když
jsou všichni pohromadě.
3. Vracíme se ke Starému zákonu - příběh
o Josefovi a jeho bratrech
Jarka Populová
1. Ano, „Radujte se“ a „Nebojte se“. Katolická církev mi, bohužel, leckdy příliš radostná
a nebojácná nepřijde...
2. Čtu dle svých možností, pravidelně...
3. Ano. Již zmíněné: „Radujte se“- v Bibli
prý více než stokrát v různých souvislostech.
A „Nebojte se“ - údajně dokonce tolikrát,
kolik je dnů v roce. V textu mi toto Boží stěžejní uniklo, mám tedy pro co se vracet.
Manželé Brodníčkovi
1. (Honza) Vzhledem k tomu, že jsem toho
z Bible kromě Nového zákona moc neznal, zaujalo mne skoro všechno. Někdy pozitivně, jindy negativně. Vyloženě pozitivně mi utkvěl třeba Jonáš. Ale jsem rád, že máme i Nový zákon.
1. (Irča) Zaujalo mě, kolik toho z Bible neznám. Hodně mě zasáhl příběh o Jobovi, svojí
syrovostí a nakonec zvláštním optimismem.
2. (oba) Jednoduchý - když jsme zastlali děti,
Honza četl nahlas a Irča uklízela kuchyň
a naslouchala svému muži. Poněkud starozákonní, ale funkční...
3. (Honza) Mám rád pasáže, kde se píše o setkání vzkříšeného Ježíše s Máří Magdalénou,
Tomášem, Pavlem... to se vždy cítím tak nějak - úplně jinak.
3. (Irča) Líbí se mi žalmy, možná proto, že jsem je
v mládí často zpívala.

stejkoza.josef@gmail.com

Manželé Mejstříkovi
1. (Vašek) Zaujalo mne Janovo evangelium,
kapitoly před umučením Krista, kde je teologický výklad křesťanství. Nikdy jsem je nečetl takto vcelku. Dříve jsem také nevysledoval
neustálou nenávist farizeů po celou dobu
Ježíšova veřejného působení.
1. (Dáša) Zaujala mne kniha Ester. Je to velmi dramatické čtení plné zvratů, statečnosti,
moudrosti. „Ester získala přízeň všech, kdo
ji spatřili.“
2. (oba) Četli jsme většinou společně.
3. (Vašek) Líčení Kristova zmrtvýchvstání
a blahoslavenství.
3. (Dáša) Kapitoly 40-55 z Izajáše

Je důležité milovat druhé

„Každý, kdo miluje, z Boha se narodil.“ (1.Jan. 4,7)
Nedávno se oběsil dvanáctiletý chlapec
z Fort Lauderdale na Floridě. Proč? Protože
další den byl jeho první den v nové škole, měl
nadváhu a obával se, že ostatní děti se mu budou posmívat. Málo věcí je bolestivějších víc
než hanba. Jedna z největších laskavostí, které
můžeme prokázat druhým, je odejmout od
nich jejich falešnou hanbu skrze lásku a přijetí. Když se učedníci setkali s mužem, který
byl slepý od narození, zeptali se Ježíše: „…
kdo se prohřešil…? On sám, nebo jeho rodiče?“ (Jan 9:2). Nebyli znepokojení tím, že ten
člověk potřeboval pomoc nebo tím, že trávil
svůj život ve tmě. Ne, začali diskutovat o jeho
nedostatcích – přímo před ním!
Je jednodušší označit lidi nálepkami,
než je milovat. Označujeme nálepkami věci,
protože si myslíme, že víme, co je uvnitř
a lidi označujeme nálepkami ze stejného důvodu. Raději debatujeme o homosexualitě,
než abychom jednali přátelsky s někým, kdo
je homosexuál, odsuzujeme rozvod, místo abychom pomáhali jeho obětem, raději
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se dohadujeme o potratech, než abychom
podpořili sirotčinec, nadáváme na sociální
služby, místo abychom pomohli chudým.
Ježíš neviděl tohoto slepého muže jako oběť
osudu, viděl ho jako příležitost, která na něj
čekala, aby něco udělal. Řekl svým učedníkům: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je
slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží“ (Jan
9:3). Pokud nemiluješ lidi, nemiluješ Boha;
ve skutečnosti Ho ani neznáš! Měl by ses
modlit: „Pane, připomeň mi dnes, že ten největší dar, který mohu dát druhým, je Tvoje
láska.“ Když to vezmeš vážně a začneš se takto modlit, a takto pomáhat, lidé se otevřou
Boží pomoci a uzdravení.
Všichni jsme jistě viděli ty tisíce lidí
v blátě za plotem… Máme jedinečnou příležitost něco udělat.
Jarka Populová

Smrt nemá poslední slovo

Chiara Corbellová Petrillová zemřela v
28 letech na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný
nádor jí lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila na narození svého syna
Francesca. Pro ni a manžela Enrica to bylo
už třetí dítě, které čekali, ale první, které
přežilo a narodilo se zdravé. První dvě děti
zemřely krátce po narození.
Příběh, kde nedojde k zázraku uzdravení, ale kde oba manželé zažijí víc než zázrak: pokoj shůry, radost z Boží blízkosti,
která rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed bouře. Příběh, který zblízka sledovali
a o němž vydali svědectví jejich přátelé, rodinní příslušníci i členové církevních společenství, kteří se za ně modlili.
Příběh Chiary, Enrica a jejich syna
Francesca (i obou sourozenců v nebi) již zasáhl tisíce lidí v Itálii i jinde. Vypráví o utrpení,
a přitom je silným svědectvím o lásce, kterou
„neuhasí ani velké vody“. Vydalo KNA.
JS

Kaple Sv. Kříže na příbramském hřbitově (část 1)

Prameny:
•
Pamětní kniha děkanského úřadu
v Příbrami 1874-1962 (citace značeny D)
•
Pobuda Karel - Příbramské kostely,
Příbram 1940 (citace značeny P)
•
Vrátný Josef – Příbramští děkanové,
Příbram, nedat. (citace značeny V)
•
Fotografie zvonů vizte na nástěnce v kostele
Před časem: Základní kámen Kaple Sv. Kříže na příbramském hřbitově byl slavnostně
položen v pondělí velikonoční 22. dubna
1878 po průvodu od děkanského kostela –
v čele průvodu byl spolek Kovkop, dále cechy, horníci, ostrostřelci, řemeslnické a měšťanské besedy, mužský pěvecký sbor Lumír
a dívčí sbor Dobromila, veteráni. Špalír kolem vozu vezoucího kámen tvořili sokolové,
poté duchovenstvo, městská rada a zástupci
škol a úřadů. Posvětil ho příbramský děkan
Ant. Vojáček. Do základního kamene (dodnes není známo, kde je) byl vložen spis
uvádějící údaje o počtu obyvatel města, žáků
škol, činnosti stříbrných dolů atd.
Původně bylo naplánováno, že kaple
bude dokončena ještě v roce 1878. Rozpočet
stavby – 7.976 zl., z toho obec měla hradit
3.000, záduší sv. Jakuba 3.000, dále „legáty“
389 a 1.162 zl. Pro nepříznivé počasí se však
práce zpozdily (čímž se rozpočet zvýšil na
10.000 zl. - uhrazen byl zvýšeným příspěvkem obce i záduší. Kaple tak byla slavnostně
vysvěcena 23. června 1879. Do oltáře (od firmy Mayer, Mnichov, za 746 zl.) byly vloženy
ostatky sv. Cecilie a sv. Jana Nepomuckého.
Současnost: Hřbitov i kaple jsou majetkem města, který spravují Technické služby
Příbram. Což dáno takto (D str. 344 ad.)
„Hřbitov do správy MNV Příbram. Zá-
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Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail:
pis 17.12.1956. Předání hřbitova do správy
místního národního výboru Příbram; příbramský okresní církevní tajemník Václav
Hrabák, za odbor MH rady ONV v Příbrami Josef Stejskal, vedoucí odboru, za odbor
MH rady MNV v Příbrami František Frýba, zástupce vedoucího odboru, za církevní
správu vdp. František Ježek, vikář v Příbrami, za komunální služby Jan Míka a Vlad.
Bízek. Předmětem je převedení pohřebišť
v Příbrami od děkanského úřadu v Příbrami
do správy a udržování MNV v Příbrami ve
smyslu výnosu ministerstva národního hospodářství a státního úřadu pro věci církevní
čj. M-061/11-29/4-1936 ze dne 29. dubna
1956... ...tedy hřbitov, čp. 498,1 o výměře 96
a a 92 m2 a čp. 498,3 o výměře 1 a 90 m2
+ budova pro hrobníka čp. 112/2 sestávající
z předsíně, dvou obytných místností, 1 pitevny a 1 márnice, 1 dřevěné kůlny... inventář,
KDP, materiál pomocný, např. 1 sanitní nosítka, 1 mramorový pitevní stůl, provazy pro
spouštění mrtvoly do hrobu... nádrž a přívod
vody... administrativa (matriky, indexy, záznamy, smlouvy, účetnictví... Funkci hrobníka vykonává Josef Kindl za měsíční hrubou
mzdu 900 Kč. Podle potřeby přijednává se
pomocník za hodinovou mzdu 3,- Kč...“
Kaple sama měla čp. 226/3. Stranou ponechme pár otazníků, byť zajímavé by bylo,
kam se poděl onen mramorový pitevní stůl
a další vybavení.
Zvonění: V červnu 2010 (tedy před pěti lety)
se náhodně vyskytla mezi dvěma hudebníky,
věřícími, přáteli (J.H. a J.G.) otázka, proč se
při církevních pohřbech už nezvoní „umíráčkem“, jak bývalo? Následoval v kostele
sv. Jakuba rozhovor J.G., varhaníka, s těmi
věřícími, kteří sem pravidelně na bohoslužby chodí, a otázka: zkusit sbírku, či nikoli?
Odpověď za většinu – Ing. Bouše: Určitě ano,
i když nevíme, jak to dopadne.

stejkoza.josef@gmail.com

Současně se J.G. a J.H. obrátili na firmu
Zdeněk Zárybnický, Dubno (firmu, která
provádí elektrifikaci zvonění nejen v Čechách a na Moravě, ale i v blízkém zahraničí) s dotazem, zda by mohla práci vykonat
a za kolik. Odpověď: Uděláme okamžitě,
čím dřív, tím líp, s placením si nedělejte starosti, klidně kdykoli později; rozpočet – po
seznání situace ve věži – je tu jediný zvonek
– zhruba 16.000 Kč. (Ono „čím dřív, tím líp“
proto, že potřebné hnací motory se dovážejí
z Německa, kde v současné ekonomické situaci hrozilo každým dnem podstatné zdražení; firma naštěstí měla potřebný elektromotor v zásobě.)
Díky farníkům a jejich přátelům se během měsíce ve sbírce sešlo (díky těm, kteří se
podepsali, i těm, kteří chtěli zůstat v anonymitě) 19.100 Kč. Dne 7. července 2010 byla
firmě vyplacena záloha 5.000 Kč, a 2. srpna
2010 doplacen zbytek na celkovou fakturu,
znějící na 15.704 Kč (do 16.000 Kč doplaceno na neúčtované jízdné; víme ostatně,
že firma Z.Z. je věřící – dodala gratis kabely
a elektrospínače). Zbylo tedy 3.100 Kč; za
430 Kč koupena kloubová lampa k varhanám v kapli – dosud totiž neměl notový pult
žádné osvětlení, za podzimního/zimního
šera si varhaník často musel nosit baterku;
na zábradlí vpravo od nástroje byl dokonce
nouzově podomácku vyrobený svícen – následně odstraněn.
Ze sbírky zbylo 2.670 Kč – předáno
27. října 2010 P. J. Krinkovi pro kostel. Práce
skončily ve čtvrtek 30.7.2010 v 12:45 hod. Při
montáži zvonku se navíc zjistilo, že na nosném trámu zůstala železná „koruna“ svědčící, že tu kdysi visel ještě jiný, o trochu větší
zvon. Poprvé se zvonilo v pátek 31.7.2010
v 11 hodin při pohřbu Pavla Machuty.
Jiří Gutwirth, pokračování
v příštím Jakubovi
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Proč chodíme na hřbitov?
V listopadových dnech potkáváme lidi s kyticemi květin, věnci a svícemi, jak chodí
na hřbitov. Někteří z nich přitom ani pořádně nevědí proč. Co o tom víš ty? Uprostřed
našeho „hřbitova“ je 12 dlaždic. Polovinu tvoří otázky, druhou polovinu odpovědi. Vybarvi stejnou barvou dvojice, které k sobě patří.

Jakub zpravodaj příbramské farnosti sv. Jakuba Staršího; vychází dle potřeby farnosti; Členové radakční

rady: Jan, Monika, VojtA, Daniel, Lída, Dagmar, Jindřich, Lucie, Lukáš, Kateřina, František, Josef, Anna, Štěpán,
Helena; kontaktní adresa: Jakubská 97, Příbram I., 261 01; 318 624 794; farapribram@seznam.cz; www.farapribram.cz

