27. - 30.7
2007
Kostel sv. Jakuba
otevřen denně od
pátek
neděle

8.00 do 18.00 hod.
17.00 hodin - mše svatá
11.00 hodin - poutní mše svatá

Prostranství před Mlýnskou
Pouťové pivní slavnosti
pátek
20.00 hodin - COUNTRY DĚDOWS
sobota
14.00 hodin - HÁJENKA - dechovka
16.00 hodin - SKALANKA - dechovka
18.00 hodin - MILAN KHAS - hudba k tanci i posezení
21.00 hodin - MEDYBAND - „starej bigboš“
neděle
15.00 hodin - VEGA - dech. taneční hudba
18.00 hodin - ELEGIE - rocková klasika
Prostranství u hasičské zbrojnice
Pouťové slavnosti
pátek
20.30 hodin - AUŠUS
sobota
14.30 hodin - NAMELES
17.00 hodin - NO SENSE
18.30 hodin - ROXETTE rev.
21.30 hodin - LUCIE rev.
neděle
13.00 hodin - SEDMIHORKA - dechovka
18.00 hodin - AMBROZIE
21.00 hodin - KABÁT rev. Plzeň
Restaurace „U Šimků“
pátek
20.00 hodin - hraje Milan KHAS
sobota
20.00 hodin - Osvračínská ŠVITORKA
pondělí
17.00 hodin - pouťové dozvuky - Jarda TOMAN z Holýšova
Sokolovna
pondělí

17.00 hodin - pouťové dozvuky s MILANEM KHASEM

Fotbalové hřiště TJ - pouťová fotbalová utkání
sobota
17.00 hodin - A mužstvo TJ Staňkov - TJ Merklín
neděle
10.00 hodin - dorost TJ Staňkov - dorost TJ Klatovy
Zasedací místnost MěÚ
výstava květin - vystavují členové ČZS ZO Staňkov
sobota
14.00-18.00 hodin
neděle
9.00 - 17.00 hodin
kino Staňkov
pátek

20.00 hodin - Nepohodlný - film USA
V prostoru u lávky pro děti i dospělé celá řada pouťových atrakcí.
Na náměstí TGM a ve Vodní ulici pouťový stánkový prodej.
V sobotu od 22.00 hodin u lávky „OHŇOSTROJ !!!“

Kdo je svatý Jakub?
Spolu se svým bratrem, apoštolem Janem, byli rybáři. Jejich
otec se jmenoval Zebedeus, jejich matka Salome patřila do
skupiny žen, které doprovázely Ježíše s jeho učedníky. Jakub a
Jan měli zřejmě prudkou povahu, spolu s apoštolem Petrem byli
svědkové mj. i nejdůležitějších událostí Kristova života: vzkříšení
dcery Jairovy, Ježíšova proměnění na hoře Tábor a úzkosti
v Getsemanské zahradě. Jakub byl jako první z apoštolů umučen:
Herodes Agrippa I. ho dal v Jeruzalémě o Velikonocích kolem r.
44 po Kristu popravit mečem. Jeho tělo se nachází v Santiagu de
Compostella ve Španělsku, kostel postavený nad jeho hrobem
je jeden z největších poutních míst na světě. Jakubova duše žije
u Boha v nebi. Zde se přimlouvá i za nás, abychom si svůj život
nenechali marně proplynout jako písek mezi prsty, ale abychom jej
prožili skutečně kvalitně, hodnotně, čistě, plně, zbožně, aby mohl
vyvrcholit životem věčným po smrti. Kéž se nám to podaří. Svatý
Jakube, patrone Staňkova, oroduj za nás.
Děkan

Z archivu
Kostel v Městysi Staňkově
Zpřetrhání bývalých vrchnostensko-poddanských vztahů po roce 1848 a s tím související uvolnění společenského života se projevilo
na vzrůstajícím sebevědomí i u staňkovských občanů. V obci začala pracovat obecní samospráva s poměrně rozsáhlými pravomocemi, došlo
k relativnímu hospodářskému rozkvětu, rozvíjelo se podnikání a řemesla, postupně byly založeny peněžní ústavy, zvýšená pozornost byla
věnována školství a na základě zákona o spolčování v obci postupně vznikaly rozličné spolky. V touze po nezávislosti, důležitosti a zřetelnějším
zviditelnění obce se zobrazila i snaha Staňkovských o postavení filiálního kostela v Městysi Staňkově.
Listováním zažloutlými stránkami Protokolů sepsaných o veřejných sezeních výboru v Městysi Staňkově z let 1865 – 1873 lze najít téměř
patetické vyznání starosty obce Martina Lemermana, dvou radních a pěti výborů: „Považujeme za velké dobrodiní, pakli by se nám podařilo
vlastní kaple ve zdejší obci zaříditi, pročež rádi k tomu svolujeme, aby předběžné kroky k tomuto účelu se učinily, a uzavíráme, aby se od
předsevzetí toho více neupustilo.“ Tři ze čtyř bodů programu schůze obecního výboru, ke které se obecní starší sešli v kanceláři rady dne 6.
ledna 1867, se týkaly stavby filiálního kostela v Městysi Staňkově. Vyjádření souhlasu s postavením nového kostela v obci doprovázelo usnesení
obecního výboru o stavbě sousedské cihelny, z jejíchž výnosů by byla stavba a později pravděpodobně údržba kostela částečně financována. Na
poradě o novostavbě církevního svatostánku bylo nutné řešit otázku vhodného umístění jak kostela samého, tak bytu pro duchovního. I zde bylo
rychle nalezeno východisko – obec zakoupila s pomocí kapitálu Markéty Kreysové, vdovy po bývalém purkmistrovi, od kováře Josefa Kaliny
z Močerad domek čp. 8 s tím, že do doby, než se kostel postaví, jej bude obec pronajímat.
Nejpalčivějším problémem byl nedostatek financí, ale zpočátku se zdálo, že i to bude zdařile vyřešeno. Na základě usnesení okresního
zastupitelstva ze dne 2.9.1869 povolil Okresní výbor v Horšovském Týně Městysi Staňkovu prodej státních dluhopisů a použití výtěžku z jejich
prodeje na stavbu kostela. O uskutečnění této finanční transakce s konečnou platností rozhodl obecní výbor na své schůzi dne 29. května 1870.
Dalším zdrojem finančních prostředků se měly stát dary a dobročinné sbírky, proti jejichž pořádání nemělo námitek ani Okresní hejtmanství v
Horšovském Týně.
Nejpozději v roce 1902 byl v Městysi Staňkově ustaven Výbor pro vystavění filiálního chrámu Páně, který dále usiloval o dosažení
vytčeného cíle. Na jeho schůze byl zván také farář Pitterman, sloužící u sv. Jakuba Většího ve Vsi Staňkově. Jeho obavy, aby byla stavba
filiálního kostela vůbec povolena, neboť vzdálenost ke kostelu ve Vsi Staňkově by nebyla velká a současný farní kostel bohatě dostačoval pro
počet osadníků pravidelně navštěvujících pobožnosti, členové Výboru pozorně vyslechli a také přijali návrh na vyslání deputace k biskupské
konzistoři do Českých Budějovic. Jako vyslanci k biskupovi byli jednomyslně jmenováni předseda Výboru pro vystavění filiálního chrámu
Páně Antonín Vavřík, staňkovský starosta Cyril Felix a katecheta František Štěpán. Jejich návštěva v Českých Budějovicích v roce 1903 byla
považována za úspěšnou, neboť byli vlídně přijati a ze strany biskupské konzistoře jim byla přislíbena podpora.
Ne všichni však byli stavbě nakloněni. Svědectvím toho je i zápis z jedné ze schůzí Výboru, na níž bylo referováno, že v hostinci U Kozinů
si místní hosté šťavnatě vyprávěli o tom, jak budoucí kostel bude zasvěcen sv. Frantovi Peteřovic a sv. katechetovi Štěpánovi. Předseda Výboru
současně informoval o tom, že obdržel anonymní dopis, ve kterém jej pisatel ubezpečoval, že je veliké, ale veliké štěstí, že nemají v rukou
patřičný kapitál, a že kdyby za jeho života kostel stál deset let, nevkročí do něj.
Počáteční elán a všeobecné nadšení po tolika letech postupně opadalo. Příspěvky, které byly kdysi darovány na stavbu, byly nyní
vymáhány zpět. A že nepřispívali jen domácí, dosvědčuje listina z 29.6.1910, kterou 28 občanů z Hlohové zplnomocňuje hlohovský obecní
úřad k vymáhání finančních prostředků darovaných na neuskutečněnou stavbu nového kostela v Městysi Staňkově. Válečné události, které se
o několik let později přehnaly obcí, zmařily definitivně i naděje na výstavbu jednoho filiálního kostela.
Radka Kinkorová

