
Sbírka na dokončení opravy varhan v proboštském chrámu

Milí spolufarníci,

v minulých vydáních našeho farního zpravodaje jste byli informování o průběhu generální opravy varhan na 
kůru proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie, hlavního chrámu celého Jindřichohradeckého vikariátu. 
Varhany, které v roce 1984 postavila varhanářská firma Organa Kutná Hora, už po několik posledních 
let sloužily svému účelu jen velmi omezeně (v posledních letech už vůbec nehrál druhý manuál, v prvním 
manuálu začaly vynechávat velmi slyšitelně nejvyšší rejstříky, v pedálu musely být odpojeny dva tóny, protože 
hrály neustále, atd.). Oprava byla tedy opravdu nezbytná. Generální opravu varhan provedl varhanář Karel 
Zadák v posledních třech měsících minulého roku. Její financování bylo provedeno plně z rozpočtu farnosti, 
a to ve výši 165.200,- Kč.

V souvislosti s takto rozsáhlou opravou 
varhan, ve chvíli, kdy odborná 
varhanářská firma celý mechanismus 
rozebírá, čistí, opravuje a nově sestavuje, 
se naskytla jedinečná šance k další akci, a 
to k přesunu tzv. pozitivu varhan (část 
píšťal předsunutá do úrovně zábradlí 
kůru) vzad do hlavní skříně mezi ostatní 
píšťaly. Současné umístění pozitivu, který 
je o metr širší než pozitiv původních 
Nolliho varhan a podstatně omezuje 
prostor v přední části kůru, není 
praktické především proto, že 
znemožňuje efektivní využití prostoru 
kůru při slavnostních liturgických 
příležitostech, kdy zpěv chrámového 
sboru doprovází také orchestr. Ani estetický efekt současného opláštění píšťal pozitivu není dobrý a stylově 
se do interiéru chrámu příliš nehodí.

K tomuto zásadnímu přesunu již dalo svůj souhlas jak místní proboštství, tak i Českobudějovické biskupství 
a také Národní památkový ústav. Maximální výše investice do přesunu píšťal varhanního pozitivu a 
souvisejícího doplnění ozdobného zábradlí kůru je odhadnuta na 80.000,- Kč. V současné době však 
z rozpočtu farnosti není možné k tomuto účelu vyčlenit žádné prostředky.

Pokud ale zmíněná akce neproběhne teď, je velmi nepravděpodobné, že by k ní došlo v dohledné době. 
Proto se vedení místního Chrámového sboru Adama Michny rozhodlo uspořádat sbírku a v jejím závěru 
také benefiční koncert k získání nezbytných finančních prostředků. Od dnešního dne (27. března) až 
do ukončení sbírky (8. května) můžete individuálně přispět do zapečetěných kasiček umístěných 
v sakristii proboštského i klášterního kostela. V neděli 10. dubna bude na tento účel věnována celá 
farní nedělní sbírka z obou mší svatých. Sbírka pak bude zakončena Velikonočním koncertem 
chrámového sboru, který se uskuteční v neděli 8. května odpoledne.

Za jakýkoliv Váš finanční příspěvek i modlitbu za úspěšné dokončení plánované akce Vám jménem 
Chrámového sboru Adama Michny předem děkuji.
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