
          15. června 2017 
 
Vážená paní magistro, 
 
pročetl jsem si pozorně Vaši odpověď a zdá se mi, že obsahuje stejná témata, na která jsem 
odpověděl písemně i na diskuzi při setkání v našem farním domě 31. 5. Dovolil bych si tedy 
shrnout to nejdůležitější: 
 

1. Poznání v jakém stavu varhany jsou se postupně vyvíjelo, proto jsme v prvních letech, tzn. 
asi od roku 2010 hovořili o opravě varhan. V průběhu se ukázalo, že postupně zpřesňující se 
nákladovost rekonstrukce – takřka nové stavby varhan začíná „řádově“ překračovat rozumné 
možnosti farnosti a já osobně dnes nejsem přesvědčen, že je v konkurenci s ostatními 
nezbytnými výdaji farního obvodu (které jsme vám 31. 5. naznačili) nejdůležitější 
ekonomickou prioritou farnosti.     
2. Chci předpokládat dobrou vůli celé skupiny i ochotu spolupracovat dělně, důležitá bude 
ovšem praktická zkušenost v budoucnu.  
Připomínám tedy to, co jsem Vám sdělil při našem posledním setkání:  
 

A. prvním předpokladem možné spolupráce na obnově varhan je reálný a smysluplný projekt 
řešení. 
B. druhým cena odpovídající možnostem farnosti  
C. třetím nalezení spolehlivé firmy ochotné poskytnout kvalitní smluvní zajištění (záruky, 
přijatelné servisní podmínky). 
 Pokud budete schopni představit rozumnou variantu, budu rád, protože přes 
několikaleté úsilí se doposud neobjevila. Se svými spolupracovníky budu i já dál prověřovat 
všechny zmíněné možnosti. 
    Co se týče řešení varhanní hudby v kostele, myslím, že již z mé strany bylo vcelku vše 
řečeno. Určitě dojdeme k  uspokojivému řešení, nezbytně ve spolupráci s biskupstvím, což je 
předpoklad. 
Doufám, že nakonec nalezneme, co je správné a pro farnost optimální. 
 

Závěrem. Musím přiznat, že i když se jedná o důležitou záležitost, přece jen vidím ve 
své službě ještě důležitější priority, kterým se chci  a musím věnovat. Proto budu rád, když 
případné odborné konzultace povedete nadále s mým bratrem, kterého jsem požádal již na 
začátku, aby celou záležitost koordinoval. Domnívám se také, že dialogu o pohledech na 
řešení dosluhujících varhan jsme na našich stránkách věnovali velký prostor a diskuze již 
ztrácí na přehlednosti. V rámci zachování přiměřené proporčnosti farních stránek již proto 
další čistě „diskuzní“ materiály nebudeme vyvěšovat. Věřím, že to chápete.  
 
S přáním všeho dobrého 
 
Žehná Vám i všem okolo Vás  
P. Miroslav Šimáček, arciděkan 
 
PS. 
Opravu farního domu a opravu varhan bych zcela nesrovnával.  Farní dům jako jedna ze 
základních a nenahraditelných podmínek rozvoje farního života a oprava prvorepublikových 
dosluhujících varhan v ceně blížící se řádově pomalu rekonstrukci fary? Mohu Vás však 
ujistit, že v případě rekonstrukce fary se nepodcenila poctivá příprava, důsledně se sledovala 
racionalita, efektivita i ekonomická zajištěnost projektu a všech realizačních prací. I přes toto 
mimořádné úsilí bylo však Boží požehnání jistě nutné ba nezbytné!     


