
 
 

 

 
 
 
 
 
Dvouměsíčník farnosti Luže

Dětská sekce 

Zvony na Chlumku 
První dvě sady zvonů na Chlumku se 
nedochovaly - první sadu zvonů z r. 

1710 zničil oheň v r. 1878, druhá sada 
byla zrekvírována 1.3.1917  

( ilustrační foto ze shromaždiště 
rekvírovaných zvonů v Praze na 
Maninách – to bylo ale až za 2. 

světové války) 

listopad – prosinec 2022 

Dušičky 

Svatby ve farnosti 

Biřmování 

 

   Zvony na Chlumku 



stránka poezie                                                                                               CHLUMEČEK 6/2022 
 
 

strana 2 

Je advent v mojí duši 
 

Je advent v mojí duši –  

tiché očekávání: 

ten, koho sotva tuší, 

jako host se k ní sklání. 

 

Je advent celý život: 

na světlo čekám ve tmě. 

Vím, že je: jindy, jinde, 

a jenom občas ve mně. 

 

Vydržím čekat? Lásko! 

Maličkou hvězdu v dlani 

zahřívám dechem. Čekám. 

Láska se k jeslím sklání. 

                                                                  Markéta Koronthályová 
                                                                (ze sbírky Utkáno z kamínků) 
 

                                                                                         ( MD )                                 
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„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé“.   Žalm 127, 1 
 

Milí čtenáři časopisu Chlumeček,  
 

válka na Ukrajině a pandemie změnila svět. A nyní si klademe 
otázky, jak tomu všemu čelit, abychom z toho vytěžili nikoliv ztrátu, ale 
užitek. Ježíš Kristus nám tady zanechal velký dar - Eucharistii. Každé 
pondělí máme možnost v kostele sv. Bartoloměje v tichu adorovat, prosit 
Ježíše Krista o pomoc a to trvá už skoro rok. Výstav svátostného Krista jsme 
začali v době, kdy vypukla válka na Ukrajině. Proč je důležité využít této 
šance? Proč je klanění důležité? 

Klanět se Bohu znamená uznat ho jako Stvořitele a Spasitele, Pána 
všeho, co existuje, jako nekonečnou milosrdnou Lásku. V páté knize 
Mojžíšově čteme „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit“. 
Klanět se znamená Boha chválit tak jako Maria v Magnificat, že nám učinil 
veliké věci a jeho jméno je svaté. Klanění se Bohu osvobozuje člověka od 
sebelásky, od otroctví hříchu. (Katechismus kat. církve 2096). Klanění je 
také důležité proto, že nám pomáhá poznat svou vlastní hodnotu. Často 
se podceňujeme, klanění nám pomáhá pochopit a zakusit, že  Bůh člověka 
miluje. Bůh říká: „Již od matčina lůna jsem si tě zamiloval“, čteme v Písmu 
svatém. Člověk, který má podíl na Boží lásce, zakouší ji a dovede přijímat 
svět kolem sebe a rozdávat to, co od Boha dostal.   

Adorace není pouhé přebývání v přítomnosti Boha, ale také lidí. 
Adorace nás sbližuje s druhými a sjednocuje nás s nimi. Pokud bychom se 
chtěli skrývat před světem plným zla a nebezpečí, naše adorace by 
znamenala útěk. Bůh nás však vybízí, abychom nejprve v adoraci vstoupili 
do jeho lásky a poté se spolu s ním vydali za lidmi. Modlitba vychází od 
Boha a vede k lidem.  

Adorace nás také učí žasnout. Adorace nás učí, že nic není 
v lidském životě samozřejmé, a že všechno je překvapující a nevídanou 
milostí. Adorace od nás vyžaduje určité minimum správně chápané 
samoty. Kar. Sarach napsal knihu s názvem Síla ticha, kde si klade otázky, 
zda dovede být dnešní člověk v tichu? Pokud v našich domácnostech stále 
běží televize nebo rozhlas o něco důležitého přicházíme. Není to snadné 
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vytvořit si prostor ticha, žijeme v civilizaci, která klade důraz na zábavu. 
Často se mi vybavují v poslední době slova žalmu: Nestaví-li město 
Hospodin,…pak bude město či obec, kde žijeme, bez jeho ochrany a 
milosti. Pokud se přestaneme modlit, a stejně tak to platí o dětech či 
mládeži, a přestaneme adorovat, musíme počítat s tím, že zkušenost Boha 
v nás začne odumírat. Moderní civilizace nám v mnohém pomohla, ale 
zároveň nám také vzala volný čas. Čas je darem od Boha - návratem k Bohu 
se začneme dívat na věci a situaci ve světě nově. Adorace uspořádává náš 
život.  

 
Podzim je dobou, kdy už není tolik práce na zahradě, najdeme si 

chvilku na adoraci, která je krásným časem věnovaným své duši k našemu 
posvěcení.  
          
                               
                                                                                     o. Josef 
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OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO KŘESŤANA 
Desatero - Druhá kapitola - Miluj bližního svého jako sebe samého 

Páté přikázání: Nezabiješ 
 

476. Jsou dovolené transplantace a darování orgánů před i po smrti? 
Transplantace orgánů je morálně přijatelná se souhlasem dárce a bez 
nadměrných rizik pro něho. Pro ušlechtilý akt darování orgánů po smrti, 
musí být náležitě zjištěna skutečná smrt dárce. 
  
477. Jaké praktiky jsou proti respektování tělesné integrity lidské osoby? 
Jsou to: únosy osob, terorismus, mučení, násilí, přímá sterilizace. 
Amputace, zkomolení nějaké osoby je morálně dovolené pouze pro 
nezbytné terapeutické účely téže osoby. 
  
478. Jak je třeba pečovat o umírající? 
Umírající mají právo důstojně prožívat své poslední okamžiky pozemského 
života, především podporováni modlitbou a svátostmi, jež připravují na 
setkání s živým Bohem. 
  
479. A jak se má zacházet s těly zesnulých? 
S těly zesnulých se má zacházet s úctou a láskou. Jejich kremace je 
dovolena, je-li prováděna bez zpochybňování víry ve vzkříšení těl. 
  
480. Co požaduje Pán od každé osoby ohledně míru? 
Pán, který hlásá „blahoslavení tvůrcové pokoje“ (Mt 5,9), žádá pokoj srdce 
a pranýřuje nemravnost hněvu, který je touhou po pomstě za způsobené 
zlo, i nenávist, která vede k tomu, že se dychtí po tom, aby bližního 
postihlo nějaké zlo. Tato zla, jsou-li vědomá a souhlasí-li se s nimi v 
závažných věcech, se mohou stát těžkými hříchy proti lásce. 
  
481. Co to je mír ve světě? 
Mír ve světě, který se požaduje pro respektování a rozvoj lidského života, 
není prostě doba bez války nebo rovnováha protichůdných sil, nýbrž je to 
„klid řádu“ (sv. Augustin) „plod spravedlnosti“ (Iz 32,17) a účinek lásky. 
Pozemský mír je obrazem a plodem Kristova pokoje.           ( PR ) 
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Slavnost udílení svátosti biřmování 
 
V neděli 25. září byla Mons. Josefem Kajnekem  slavnostně udělena 

4 našim farníkům svátost křesťanské dospělosti.  
Na Chlumku přijali pečeť daru ducha svatého Tatiana Laurová, 

Tomáš Tesař, Ludmila Tesařová a Anna Doležalová.  
 Provázíme je v modlitbách a ať Duch svatý u nich prohloubí jejich 
sílu v božských ctnostech - víře, naději a lásce - a ať rostou i v lidských 
ctnostech moudrosti, spravedlnosti, mírnosti a statečnosti. 

 
Ohlédnutí za slavností udílení svátosti Biřmování 

 
Svátost biřmování neboli seslání Ducha Svatého proběhlo 25. září 

při slavnostní mši svaté na Chlumečku, kde nám svátost biřmování udělil 
pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. Vše ale začalo již o několik měsíců 
dříve, konktrétně 21. února, když jsme se poprvé, my jako čtyři 
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biřmovanci, sešli s panem farářem na faře a začali se připravovat na 
udělení této svátosti. Scházeli jsme se každý druhý týden až do června, kdy 
jsme si užili prázdnin a po prázdninách jsme opět až do poslední chvíle ve 
schůzkách pokračovali. 

Byl to pro nás všechny velký den. Jedná se vlastně o vstup do 
křesťanské dospělosti. Přípravou to všechno začalo i skončilo, ale ve 
skutečnosti jsme teď na startu. Na startu duchovního života. 
Pánu Bohu a otci Josefovi patří náš velký dík za dovedení k této svátosti. 
         Liduška T. 
 

Svatby ve farnosti 
 

V letních 
měsících je obvyklý 
čas svatebního 
veselí. Letos se nám 
svatby protáhly i do 
babího léta. 
1.10.2022 měli 
svatbu na Chlumku 
Lenka a Filip 

Havrdovi. 

Gratulujeme a 

přejeme hodně 
trpělivosti, pevné 
zdraví, spokojenost, 
toleranci, štěstí a 
k tomu všemu Boží 
požehnání a 
ochranu Matky 
Boží. 

 
 

 
                                                                               (redakce ) 
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Zvony na Chlumku 

 
 V současné době na chlumeckých věžích je už historicky třetí sada 
zvonů. Připomeneme si nejprve osud těch původních. 
 

První sada zvonů byla pořízena r. 1711 (byly ulity ale nejspíše r. 
1710 dle nápisů na zvonech).  Posvěceny byly roku 1713 biskupem Janem 
Adamem Bernardem Vratislavem z Mitrovic. 
 
Čerpáno z knihy Václava Olivy - Citace uvedeny kurzívou 
 
Velký zvon s nápisem „Munificentia Illustrissimae D.D. Comi issae 
Hisrlianae natae Comitissae de Saar. A.M.D. S. Maria Auxiliatrix in colle 
Chlumek ora pro nobis A.M.D.C.C.X.“   
 
Volně přeloženo (moje latina není ideální) – Štědrostí nejslavnější 
hraběnky Hieserlové rozené hraběnky ze Žďáru k větší slávě Boží. Svatá  
Maria Pomocná na kopci Chlumek oroduj za nás,  léta 1710 
 
Prostředník s týmže nápisem jako zvon velký.  
Druhý prostředník s nápisem „ O.A.M.D.G. Sancte Ignati et Xaveri ora pro 
nobis. Anno M.D.C.C.X. Sumptibus fundationis. 
Vše k větší slávě Boží Svatý Ignáci a Xavere orodujte za nás, léta 1710, 
náklady nadace. 
 
Malý zvon s nápisem jako právě uvedený 
Ve věži sanktusové byly dva zvony – větší Sanctus s nápisem „ O.A.M.D.G. 
Sancte Ignati et Xaveri ora pro nobis M.D.C.C.X. Sumptibus fundationis 
A menší „skřivánek“ 
 
Pozn. Těžko věřit, že by dva zvony byly stejného nápisu i letopočtu – jeden 
na věži, druhý v sanktusníku, navíc i v další části textu V. Olivy je patrné, 
že zvonů bylo celkem 5 – ne  6 - a nové zvony byly částečně kopiemi těch 
původních – zcela jistě velký zvon Maria a sanktusníkové zvony. 
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Po vyhoření roku 1878 pořízeny zvony nové. Vypsal se konkurz, 

v němž patronátní úřad vyzval jednotlivé zvonaře v Čechách, aby se na 
základě položených výminek hlásili o práci. Nejlaciněji uvolili se zvony 
zříditi Juránek a Perner v Plzni, a to za cenu 1900 zlatých i s pověšením na 
věže.  Váha litiny bez hlav na jednotlivých zvonech jest následující – Maria 
váží 712,5kg, Vojtěch 349,3kg, Helena 210,3kg, Ignác (Sanctus) 57,8kg a 
Xaver (skřivánek) 26,3kg. 

Zvonař dostal a měl upotřebiti vší litiny ze starých zvonů. Staré 
zvony vydávaly pěkný, čistý akord C-dur a sice: E-G-C-g-c. (Pozn. V jiném 
zdroji je udáván akord Es-moll). Tento akord hudební zavázal se zvonař 
také u nových zvonů zachovati, ale nepovedlo se mu to. Zvuk zvonů nových 
měřen zvukem varhan na Chlumku zní F-A-H-h .  

Pozn. - I původní Chlumecké varhany byly podladěné jako 
v současné době, takže těžko usuzovat, jak to bylo doopravdy. 

 
Nápisy na zvonech byly:  

1. Munificentia illustr. D.Com.Hiserle natae Com. De Saar MDCCX 

A.D. 1878 igne dissoluta 1880 Cels. Principe Maximiliano de Thurn 

et Taxis patrono refusa. 

Štědrostí nejslavnější hraběnky Hieserlové rozené hraběnky ze 
Žďáru 1710 roztavena ohněm 1878, 1880 vrácena patronem 
princem Maxmiliánem Thurn-Taxisem  

2. Sancte Adalberte ora pro nobis A.D, 1878 igne dissoluta 1880 Cels. 

Principe Maximiliano de Thurn et Taxis patrono refusa. 

3. Sancta Helena ora pro nobis A.D, 1878 igne dissoluta 1880 Cels. 

Principe Maximiliano de Thurn et Taxis patrono refusa. 

4. A.M.D.G. S.Ignaci ora pro nobis 1880 

5. A.M.D.G. S.Xaveri ora pro nobis 1880 

 
Důvod pojmenování – Maria – ke cti Matky Boží, jíž celý chrám zasvěcen 
Vojtěch – Jednomu zvonu chtěli jsme dáti jméno ze zemských patronů 
českých, Vojtěch na památku, že letošního roku při bourání jedné kaple při 
chrámě sv. Víta v Praze nalezeny byly ostatky sv. Vojtěcha. Helena – Na 
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dobrou paměť jasné kněžny Heleny z Thurn-Taxisů, kteráž jménem 
nezletilého syna Maxmiliána vede správu statků. Ignác a Xaver svatí z řádu 
jezuitského, na dobrou paměť tomuto řádu, že kostel vystavěl a dlouhý čas 
při něm vedl duchovní správu. 
 
Posvěceny byly 19.9. 1880 biskupem Josefem Janem Haisem, který přijel 
z Chrasti se svým ceremoniářem. Tentokrát jej přivítalo celé městečko. 
V ulici do náměstí vedoucí postavena slavnostní brána, u níž oslovil jej p. 
farář, měšťanosta pan Krupka a pak družička Anna Hrnčálová, dcera 
řídícího učitele. Na to začala hráti hudba pochod a zástupové ubírali se na 
Chlumek. Domy městské ozdobeny prapory a věnci. Schody na Chlumek 
pak celé ověšeny věnci, které pletly panny lužské. Zvony visely na podstavci 
schválně k tomu zřízeném. Pan biskup posvětiv zvony řádem církevním, 

měl k lidu řeč, po níž 
sloužil pontifikální mši 
svatou. Po mši svaté 
doprovodili cechové a 
hasiči pana biskupa do 
fary. Potěšen ubíral se 
k večeru p. biskup odtud, 
navštíviv dříve Nejsvětější 
v kostele sv. Bartoloměje. 
 
Rekvírovány za války 
Zvony na Chlumku, a 
částečně u sv. 
Bartoloměje a ve 
Voleticích rekvírovány za 
první světové války 
1.3.1917. 
 
           ( PR )                                                                      
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Odpustky pro duše v očistci 

 Od 1. do 8. listopadu je 
možno získat po splnění tří 
obvyklých podmínek 
/svátost smíření, sv. 
přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce/ denně 
plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším 
v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam 
třeba jen v duchu za 
zemřelé. 1 a 2. listopadu, je 
možné získat 
plnomocné odpustky, při 
návštěvě jakéhokoliv 
kostela za stejných 
podmínek, jak je výše v 
textu uvedeno.  

 

Pamatujme na naše zemřelé – oni pak budou pamatovat na nás přímluvou 
u Nebeského Otce!  

 

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme! Budou na nás 
vzpomínat, až my budem umírat… v dušičkový večer  rozžehneme svíčky, 
modlíme se tiše, při nich za dušičky. Poslední již svíce, zvolna dohořívá,  za 
duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.       

                                                              (PR)      
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Trocha nekorektního humoru… 
 

Křesťan, který se nedovede smát, ztrácí kus svého světla pro 
tento svět – Don Diego Goso 

 
Pár kvízových otázek 
 
Kdo byl nejšťastnějším chlapem na světě? 
Adam, ……………………………protože neměl tchýni. 

 
Víte, proč Bůh stvořil Evu až nakonec? 
Aby mu do toho tvoření nikdo nekecal. 
 
Co je to - černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé…….co je to? 
Řádové sestry válí sudy. 
 
Kdy se otec a syn stanou bratry? 
Když vstoupí do kláštera! 
 

 
Starostlivý otec se ptá své dcery, jestli si je jistá, že to s ní její přítel myslí 
vážně.  
Dcera odpovídá:¨ 
"Myslím, že jo, tati. Zrovna včera se ptal, kolik vyděláváš, jaká jídla 
maminka vaří a jestli se s vámi dá vydržet." 
 
Budoucí manželé spolu potichu rozmlouvají. 
Dívka: "Až budeme svoji, poneseme spolu všechny problémy společně, že, 
miláčku." "Ale já žádné potíže nemám." 
"Však taky ještě nejsi ženatý." 
 
Přítel byl pozván ke svému starému kamarádovi na večeři.  
Pokaždé, když hostitel chtěl něco po manželce, oslovil ji "Miláčku", "Má 
lásko", "Drahoušku", "Zlatíčko" a podobně. 
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Po nějaké době když žena na chvíli odejde, říká muž hostiteli: 
"To je moc hezké, že po tolika letech manželství ještě svou ženu tak hezky 
oslovuješ." 
"No jo a co mám dělat, když jsem zapomněl, jak se jmenuje." 
 
Adam a žárlivá Eva v ráji 
Přijde Adam pozdě domů a Eva vyšiluje: 
"Kde jsi zase byl, ty máš určitě ženskou!" 
Adam ji však utěšuje: "Ale Evi, vždyť víš, že jsi jediná žena na světě!" 
Jdou spát a pozdě v noci probudí Adama šimrání na hrudi. 
"Co to děláš?" zeptá se Evy. 
A ta vyštěkne: "Počítám ti žebra!" 
 
Když Bůh stvořil život, postavil si nové tvory do řady a nalajnoval jim život: 
„Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracovat, tahat těžké náklady na 
svých zádech. Budeš jíst trávu a budeš hloupý. Budeš žít padesát let.“ Osel 
Bohu odpověděl: „Stvořiteli, žít takhle padesát let je moc. Nedávej mi víc 
než dvacet let.“ A Bůh pravil, ať se stane, a tak se stalo. Psovi Bůh řekl: „Ty 
jsi pes. Ty budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přítele. Budeš jíst, co 
zbyde po člověku a budeš žít třicet let.“ 
Psovi se třicet let zdálo moc a usmlouval to na patnáct. K opici Bůh pravil: 
„Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na strom a chovat se 
jako idiot. Budeš směšná a budeš žít dvacet let.“ Opice uprosila Boha, aby 
jí takového života nedával víc než deset let. 
A k člověku Bůh pronesl: „Ty jsi člověk, jediná myslící bytost na zemi, která 
bude ovládat jiné bytosti. Budeš vládnout zemi a žít dvacet let.“ 
A člověk povídá: „Pane Bože, dvacet let je málo. Dej mi těch třicet, co 
nechtěl osel, a těch patnáct od psa a deset od opice...“ A Bůh tak učinil. 
No, a proto člověk žije dvacet let jako člověk, potom třicet let pracuje od 
rána do noci a tahá náklady na zádech jako osel, pak patnáct let hlídá 
vlastní dům a jí, co zbyde po ostatních jako pes, a nakonec stráví deset let 
jako opice, když dělá šaška vnoučatům. 
                                                                                       ( PR ) 
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 V kostele na Chlumku za zadními lavicemi je umístěna pokladnička, 
kam také můžete přispět na opravu kostela ve Voleticích - 
transparentní účet, na který můžete přispět na opravu kostela ve 
Voleticích   -  000000-6012186399/0800. Za dary Pán Bůh zaplať. 

 3. 12. - rorátní bohoslužba v Paletínské kapli - 7.00 hod. 

 4. 12. – Mikuláš v naší farnosti 

 9. – 10. 12. duchovní obnova v naší farnosti s o. Josefem Glogarem 

 Adventní koncert na Chlumku v Luži - pořadatel Město Luže  
11. 12. 2022 - vystoupí Pěvecký sbor dětí a dospělých z Chrasti, 
skupina HB a hosté.  Vstupné: 100,- Kč. 

 1. 1. 2023 – obnova manželských slibů  
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