
Zvon Maria, 

na který se díváte, byl odlit v dílně Leticie Vránové-Dytrychové 

v Brodku u Přerova v roce 2019. Váží 900 kg a je laděný do tónu g1. 

K jeho zakoupení jsme se rozhodli poté, co jsme při jednání o 

rekonstrukci historického zvonu z r. 1556, který potřebuje nové 

zavěšení, nové srdce a elektrifikaci, objevili tento zvon, který měl 

být původně laděn do tónu f1 a proto nebyl původním objednatelem 

převzat. Protože nám paní Dytrychová nabídla odkoupení za „starou 

cenu“, neváhali jsme. A to především proto, že by tento zvon mohl 

nahradit zvon stejného jména a váhy, který byl zrekvírován pro 

vojenské účely v dubnu roku 1942 a v naší věži chybí již 80 let. 

Doplní tak jak historický zvon o váze 500 kg s laděním do a1, který 

ulil vyškovský konvář mistr Filip a který byl zřejmě zavěšen ve věži 

kostela, který vyhořel v roce 1731 a zvon Jan Nepomucký o váze 320 

kg s laděním c2 z roku 1986, ulitý rovněž ve zvonařské dílně 

Dytrychová, který nahradil zvon Václav, stejné váhy, rovněž 

zrekvírovaný v r.1942. Rozezněním těchto zvonů by vznikl trojzvuk 

g1-a1-c2, který je počátkem invokace Gloria in excelsis Deo ( Sláva 

na výsostech Bohu).  

Cena nového zvonu Maria je 800 tis.Kč a je splatná ve 3 termínech 

v roce 2023. Na účtu farnosti máme 400 tis. Kč a stejnou částku je 

nutno vybrat do poloviny příštího roku. Prosíme proto o Váš 

mimořádný příspěvek, který by pomohl dát tuto sumu dohromady. 

Můžete jej předat hotově ve farní kanceláři ve Vyškově nebo přímo 

v našem kostele MUDr. Danuši Adamcové, a to potvrzením darovací 

smlouvou, kterou uplatníte při daňovém přiznání, nebo vystavením 

příjmového dokladu. Zaplatit můžete i přímo na účet farnosti 

1560140399/0800, v.s. 2023, se stejným potvrzením. 

Termín vysvěcení nového zvonu bude stanoven až podle úspěšnosti 

této mimořádné sbírky. Máme jedinečnou příležitost po 80 letech 

naplnit myšlenku našich předků, s kterou se sbírali na nové zvony, 

zrekvírované již za 1.světové války: co válka vzala, láska darovala. 

 

Farní rada ř.k. farnosti Dědice   

 



 

 


