
Vážení spoluobčané a podporovatelé sliveneckých zvonů, 

   díky i vašim příspěvkům byly slivenecké zvony  sejmuty z věže včetně veškerého příslušenství 
a v průběhu dalších týdnů kompletně zrestaurovány. Novému zavěšení zvonů bude předcházet 
kompletní vyčištění prostoru zvonice, oprava zvonové stolice a nová elektroinstalace. Oba zvony už 
dnes mají dubové hlavice s kováním a nová srdce z měkkého železa, se zavěšením na kůži.  Pro 
připomínku:  

Větší zvon byl přelit v roce 1871, původní byl z roku 1724. Má  figurální reliéf a jméno  sv. Donatus. 
Na zadní straně je  text:  

TENTO SWON GEST LITEY 

KE CZTI A CHWALE 

S. DONATA  MVCZEDLNIKA 

1.7.2.4. 

PŘELIT OD DCERY KARLA 

BELLMANNA ANNY V PRAZE  1871 

 

Menší zvon je z roku 1925, tzv. umíráček, a je na něm malý reliéf Krista na kříži a nápis: 

ODPOČINUTÍ LEHKÉ DEJŽ JIM Ó PANE! 

ULIL ARNOŠT DIEPOLD V PRAZE L.P. 1923 

 

Zvony chceme ještě před zavěšením ukázat všem zájemcům a během měsíce října  je  vystavit v lodi 
kostela Všech svatých ve Slivenci. Slavnost žehnání zvonů je plánovaná na magické datum 1. 11. 2011 
v 17.00 při mši svaté, na den Všech svatých. Jednáme také o účasti nového velmistra řádu křižovníků, 
neboť jim kostel ve Slivenci v minulosti patřil. Tímto vás na tuto slavnost zvu a zároveň připomínám 
možnost přispět na tuto obnovu do sbírky v kostele, na úřadě MČ Praha - Slivenec  nebo na účet 
2742917001/5500. Obnova probíhá i za přispění grantu hlavního města Prahy.  

Na závěr bych ještě rád zmínil, že byla provedena přesná akustická  zkouška   obou zvonů ladičkami 
Barthelmes-Edelmann a zjistilo se, že zvony nejsou optimálně sladěné a nehodí se k společnému 
vyzvánění.  Malý zvon byl ostatně předurčen jen k pohřbům. Velký zvon  by  našel případně souhru v  
novém zvonu h2 /40 kg, jaký byl na věži do válečné rekvizice. Jistě by bylo vhodné do budoucna 
takový zvon znovu pořídit, vždyť při jeho velikosti by nemusel být nijak finančně náročný. 

 

Zdeněk Skalický, farář 


