OV KSČM DOMAŽLICE
O CÍRKVI
Zdeněk Troška, režisér (nalezeno na internetu)
Nyní kardinál Vlk na internetu pořád uveřejňuje články, v nichž polemizuje o tom, že by
katedrála sv. Víta byla někdy státu, ale byla církve a nemůže se smířit s tím, že ji dostal vlastně
stát. Co si o tom myslíte?
Ať si ji vezme a naloží třeba do octa, když mu to udělá blaho. Pokud dovolíte a zbude vám
místo to otisknout, rád bych něco zde ocitoval. Je to úvod k velice zajímavé a krásné knize Petr
Chelčický.
Ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj svého času napsal: „ Před pěti sty roky žil v Čechách
dobrý a moudrý člověk Chelčický. A vniknuv tento Chelčický do Kristova učení, jak je zapsáno
v evangeliu, pochopil, že učení, kterému učili papežové a jejich biskupové a kněží, není správné: že
učením Kristovým není klanět se obrazům, sloužit mše, uctívat papeže, biskupy a kněžstvo a plnit jejich
rozkazy, nýbrž, jak stojí v Písmě, láska k Bohu a bližnímu a že k tomu, abys takto žil, nepotřebuješ
žádných kostelních obřadů, obrazů a papežů, nýbrž lásky ke všem a nad nikoho se nevyvyšovat, snášet
příkoří a nic pro sebe nechtít, nýbrž sloužit všem. Tak rozuměl Kristovu učení Chelčický a tak mu také
učil. A našli se takoví lidé, kteří přijímali jeho učení a začali podle něj žít.“
Krásné a pravdivé. A vidíte, v jedné obci poblíž západočeského Sokolova si církev vzala
v restitucích všecko, lesy, pole, louky, rybníky. A jedinou věc, kterou nechtěla – je kostel. Tu laskavě
ponechala obci - aby se o ni nemusela starat!
Před časem jste upozorňoval na to, že církev prodává majetek, dokonce u Vás v Hošticích je
zdevastovaná barokní fara. Jak to s jejím osudem vypadá?
Kolikrát jsem se v tisku zmínil, že jediné dvě budovy v Hošticích, které tu dělají ostudu, jsou
kostel a fara. Dřív jsme se v obci složili a z vybraných peněz opravili aspoň střechu na kostele a pak
varhany; nedávno byl kostel opraven celý, z fondů EU, sláva Bruselu! Ale fara – to je děs a běs. Slavné
stavení, první svého druhu na Prácheňsku, postavené arcibiskupem Václavem Leopoldem
Chlumčanským v roce 1796 jako školofara, kde v přízemí byla školní třída a byt učitele a v patře farní
úřad a byt faráře, se mění ve zříceninu. Od roku 1964 je prázdné a podle toho také vypadá. Po revoluci
zde bylo dost zájemců o koupi, dokonce z Německa a Rakouska, ale marně. Církevní majetek se
neprodává. Nyní je už na prodej, za “pouhých“ 950 000 Kč! Řekl jsem faráři, že za korunu je to drahé,
a že ti, kteří ho koupí, budou muset zainvestovat X milionů. Pokrčil jen rameny, nechal zatlouct okna
v přízemí prkny, prý proti živlům a hotovo. Stejnou patálii měli i v nedalekých Malenicích, kde se
nakonec zříceninu fary podařilo od biskupství za 400 000 Kč koupit a úžasně zrekonstruovat! Také ale
z fondů EU. To je úplný zázrak. Kéž by se takového slavného zmrtvýchvstání dočkala i fara
v Hošticích!

