
 

 Vážený pane starosto, zastupitelé obce a drazí občané, 

významný hudební skladatel Ludwig van Beethoven řekl: „Není 

nic krásnějšího, než přiblížit se k božství a jeho paprsky 

zprostředkovat lidskému pokolení. Přiblížit se k Bohu, hledat 

bohatství svého srdce, vidět cíl našeho putování.“ 

 Viditelným znamením toho hledání bohatství srdce a cílem 

života je stavba kostela. Naši předkové věřili, že má důležité místo 

v jejich společném životě. Obětovali dary své práce a byli hrdí na 

jeho krásu. Během let se kostel stal tak významným, že byl 

umístěn na prapor obce. Dějiny pokračovaly dál, obdobími bouří i 

klidu až do dnešní doby. 

 Krása kostela dnes nezáří tak, aby přitahovala svými paprsky 

další pokolení. Na druhé straně jsem svědkem otevřených srdcí a 

lidí dobré vůle, kteří přišli s myšlenkou obnovení kostela. To, co 

se mému lidskému rozumu zdálo nemožné, se najednou začalo 

realizovat v konkrétní podobě. Na začátku malými krůčky, zvlášť 

za pomoci a podpory památkové péče z MěÚ Tanvaldu a sbírky 

Vás, občanů a farníků. 

  V roce 2015 byl proveden nátěr a klempířské opravy 

havarijních částí střechy (122.343 Kč), 2016 proběhla oprava 

dveří (80.600 Kč), 2017 oprava oken (123.060 Kč), 2018 

restaurování obrazu sv. Martina (74.750Kč). V této době nikdo z 

nás ani nepomyslel na celkovou opravu. Dnes, přes to, že je těžká 

situace pandemie, máme větší naději a víru, že bude možnost 

realizace. Paprsky toho jsou Vaše otevřená srdce, dary, účast na 

benefičních koncertech, společný zájem, podpora sponzorů, 

zastupitelství obce a pana starosty. 

 Tím, co nejvíce rozzářilo světlo naděje byla „Tříkrálová 

sbírka“, kterou zorganizovaly místní děti pro náš kostel. Tak se 

ten „dětský halíř“ stává symbolickým znamením a největším 

bohatstvím štěstí. Otvírá nám oči, že i pro nejmladší je důležité 

dědictví našich předků. Je v nich naše naděje do budoucnosti. 

 Cesta je ještě daleká...ale zdá se reálná. 



 V roce 2019 jsme začali realizovat etapy celkové opravy 

kostela. Dosud byla provedena jedna z etap odstranění vlhkosti z 

konstrukcí objektu kostela (963.674 Kč) a také odstranění 

pronikání vody do kostela, kterou realizovala obec (157.000 Kč) 

  Kromě obce nás také podpořili: 

Liberecký kraj 500.000 Kč 

Ministerstvo kultury 223.000 Kč 

Farnost, sponzorské dary a benefiční koncerty 200.000 Kč 

Biskupství litoměřické 60.000 Kč 

 V tomto roce budeme pokračovat v započatých pracích a 

přidáme ještě elektroinstalaci. Plánovaná finanční částka je kolem 

850.000 Kč. Připravujeme již další etapu na rok 2021, pokud se 

podaří, bude se jednat o opravu krytiny a výměnu poškozených 

trámů krovu. 

 Děkuji Vám všem občanům za pomoc a obětované dary. 

Díky opravám jsem se s Vámi mohl více seznámit a naše setkání 

jsou vždy paprskem naděje. Děkuji obci v čele se starostou a 

zastupitelstvem za podporu, finanční pomoc a údržbu parku 

kolem kostela. Pamatuji na Vás v modlitbě a přeji hodně zdraví a 

požehnání, kéž bychom všichni měli otevřená srdce tak, jako 

místní děti. Doufám, že za několik let budeme na náš kostel hrdí, 

tak jako kdysi naši předkové. 

 

                                             P. Krzysztof Mikuszewski MS 

 

 

 

 

 


