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Kostelík v Gutech je zpátky. Žhář zemřel
Guty – Pamětníci latinských bohoslužeb snadno porozumí textu „Accipite
et manducate, accipite et bibite“, který
je vyrytý do kamenného oltáře v obnoveném kostelíku Božího Těla v Třinci-Gutech. Ježíšova slova z Poslední
večeře a zároveň text z Eucharistické
modlitby při Proměňování „Vezměte
a jezte, vezměte a pijte“ odkazuje k zasvěcení kostela Božímu Tělu. Poprvé
tato slova zazněla při slavnostní mši
svaté v neděli 6. června – v den posvěcení kostela po jeho obnově. Věrnou
kopii původního kostelíku z 16. století posvětil apoštolský administrátor
diecéze Mons. Martin David.
Dříve než do kostela vstoupil, předal
klíč od novostavby duchovnímu správci farnosti Střítež. P. Kazimierz Płachta
klíček políbil a kostel otevřel. Po požehnání vody biskup Martin vykropil
svěcenou vodou interiér i okolí kostela.
Současně požehnal nové varhany, které poprvé zahrály k zahájení slavnostní
liturgie, při níž byly biskupem posvěceny kamenný oltář, svatostánek a samotná stavba kostela, která nahradila
žhářským útokem ztracenou památku.
Celkové náklady na obnovu stály přes
33 milionů korun.

žil nejen věřícím z blízkého okolí, ale
aby se z něj mohli těšit a radovat i lidé
z celého regionu a návštěvníci z celé
České republiky,“ uvedla primátorka
Třince Eva Palkovská. „A ještě si přeji,
abychom ho chránili a pečovali o něj
tak, aby se i příští generace z něj mohli
radovat,“ dodala.

Kostel budeme chránit

Dřevo z Biskupských lesů

„K tomu, aby po tom tragickém požáru ten dnešní okamžik mohl nastat,
bylo potřeba velkého úsilí obrovského množství lidí. Obdivujeme společné dílo všech v této stavbě, která svou
podobou připomíná původní kostel –
a my si říkáme, jak jsou šikovní, že to
dokázali v této podobně znovu postavit. Ano, je to velké dílo lidského umu.
A chtěl bych všem, kteří se na stavbě
podíleli, ze srdce poděkovat,“ řekl ve
své promluvě biskup Martin David.

Kostel byl znovu vybudován jako věrná replika původní stavby za použití
tradičních řemeslných postupů. Pro
stavbu kostela bylo použito 450 m³
jedlového dřeva, 150 m³ smrkového
dřeva pro dřevěný šindel a přes 10 m³
dubového dřeva. Projekt na obnovu
kostela připravil architekt Antonín Závada st. společně se synem stejného
jména i povolání. Hlavním dodavatelem stavby byla firma Tesařství Papšík
z Hošťálkové na Vsetínsku.

Ruku k dílu přiložilo skutečně velké
množství lidí. Od drobných dárců přes
firmy, města, kraj, biskupství a pojišťovnu UNIQA, která zajistila pojistné plnění žhářským útokem vzniklé škody.
Svou ruku k dílu přiložilo město Třinec,
na jehož katastru kostelík v Gutech
leží. A hned po požáru vyhlásilo veřejnou sbírku. „Vybralo se na ní téměř
4 miliony korun, které výrazně pomohly k obnově tohoto interiéru. Dobrá věc
se podařila. Přeji si, aby kostel slou-

Interiér je moderní

Biskup Martin David při svěcení oltáře v novém dřevěném kostelíku zasvěceném Božímu Tělu
v Třinci-Gutech. Vysvěcení obnoveného kostela, který byl v roce 2017 zničen žháři, se místní věřící
dočkali v neděli 6. června. Součástí obřadu bylo také žehnání nových varhan a tří zvonů.
Foto: Josef Cinciala/Spolek Člověk a Víra

Kostel Božího Těla v Gutech je po obnově z venku k nerozeznání od toho,
který shořel. Interiér se od původního
kostela liší. „Novou podobu interiéru
navrhl Ing. arch. Marek Štěpán z Brna.
Návrh vychází částečně z původního
řešení, např. malba zábradlí kůru
a provedení úprav stěn presbytáře.
Vybavení kostela, především oltář
a svatostánek, je řešeno zcela nově
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a moderně,“ uvedl vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek.
Nový gutský kostelík bude mít i něco
navíc, co dřívější stavba neměla. „Kostel je oproti původní stavbě vybaven
plnohodnotnými varhanami od polské
firmy ZYCH. K novému vybavení patří
rovněž čtyři zvony, vyrobené firmou
Felczyński v polském Przemyślu,“
upřesnil.
Kostel je nově vybaven elektrickým
protipožárním zařízením, napojeným
na Pult centralizované ochrany hasičů.
Novým technickým vybavením kostela
je rovněž nádrž na požární vodu s objemem 24 m³. Kostel je zcela dokončen
a zkontrolován stavebním úřadem. Vybavování kostela a dokončení úprav
okolí kostela bude ještě několik let
pokračovat.

Zádušní mše za žháře
Nejmladší z trojice žhářů, kteří byli
za svůj čin odsouzeni, jen pár dní po
znovuotevření kostela náhle zemřel.
Informace, kterou přinesla regionální
média, zasáhla P. Płachtu. Za mladíka,
který byl již z vězení propuštěn a měl
ve svých 21 letech maturovat, odsloužil v gutském kostelíku zádušní mši
svatou.
Pavel Siuda

