
Slivenecké zvony byly opět slavnostně vysvěceny 

 
V úterý 1. listopadu proběhla ve sliveneckém kostele u příležitosti svátku všech svatých 

mše , při které byly zároveň slavnostně vysvěceny dva nově opravené zvony. Mši, která 

přilákala do kostela značné množství lidí, celebroval pan biskup Václav Malý, který ve 

svém kázání mimo jiné mluvil o významu slov svatý a svatost i o potřebě slyšet a 

naslouchat. Spolu s panem biskupem sloužil mši pan farář Skalický, do jehož farnosti 

Slivenec patří, a páter Bouška z kostela sv. Václava na Smíchově. Závěrem mše pan 

farář Skalický poděkoval panu biskupovi za jeho návštěvu, paní starostce za podporu a 

pomoc při zajišťování renovace zvonů, všem přítomným i nepřítomným dárcům za jejich 

štědrost a paní Kotové za péči, kterou věnuje sliveneckému kostelu. Slavnostní 

atmosféru celé mše podtrhl i krásný hudební a pěvecký doprovod, který zajistili žáci a 

učitelé ZUŠ v Radotíně. 

Po mši svaté proběhla ještě s panem biskupem na místním úřadě příjemná beseda.  

Petra Siganová 

 

To je zlaté posvěcení 

jako poděkování za nové vysvěcení zvonů… Tak se jmenoval program skladeb z českých 

barokních kancionálů, které u nás uvedl v neděli dne 30. října ve sliveneckém kostele 

soubor Ritornello. Oba zvony, větší sv. Donatus i malý umíráček byly zcela restaurovány 

a 1. listopadu je na mši posvětil pan biskup Václav Malý. 

 

Zvony, poselství dálky, jsou dalším důkazem toho, že do naší obce se vrací spojení 

minulosti s přítomností a budoucností. Podle legendy v 5. století biskup Paulinus z Noly v 

Kampánii uviděl na louce zvonky, z jejichž květů se linuly nezemsky krásné zpěvy, což ho 

přivedlo na myšlenku vyrobit podobný nástroj z kovu pro slávu Boží. 

Restaurování zvonů umožnil grant poskytnutý Hlavním městem Prahou a hlavně úsilí 

starostky a celého zastupitelstva a pana faráře Skalického. A především občanů, kteří na 

ně přispěli, protože to oni tvoří srdce obce. Věříme, že jejich ruka zůstane stejně štědrá i 

nadále; sbírka pokračuje a věříme, že se nám podaří získat i další zvon, který by ladil s 

větším. 

Říká se, že energie vytvářená vibrujícími zvony dodává energii a tu všichni potřebujeme. 

Jana Novotná  
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