
SBÍRKA NA OPRAVU ZVONŮ V HUSOVĚ SBORU 

V OSTRAVĚ - SVINOVĚ 

 

Obracíme se na Vás se žádostí o DAR na opravu zvonů v Husově sboru 

v Ostravě – Svinově. V tomto roce bychom chtěl uskutečnit opravu dvou 

zvonů - jejich převěšení a instalaci pohonu lineárním motorem, čímž by 

byla oprava ukončena. Zaslali jsme žádost o finanční příspěvek na městský 

obvod, ale i v případě, že bychom jej obdrželi, budeme muset část peněz 

doplnit svépomocí. Proto se na Vás obracímE, jako na věřící, sousedy, 

přátele, sympatizanty se žádostí, zda byste i v této těžké době zvážili, zda 

můžete nějakou částkou přispět. Realizace je plánována na podzim 2022.  

 

Pokud se rozhodnete, že ano, pak můžete částku zaslat na účet 

2701525407/2010 u Fiobanky, (jako zprávu pro příjemce uveďte "oprava 

zvonů"), případně složit v hotovosti do rukou pokladní paní Miroslavy 

Novákové, která je přítomná vždy před nedělními bohoslužbami a 

samozřejmě i po nich.  

 

Příští rok to bude přesně 90 let od zavěšení zvonů do věže Husova sboru. 

Byly a jsou tři: HUS, FARSKÝ A JANDÁSEK. Poslední dva jsou 

předmětem této žádosti. První již byl takto převěšen v roce 2017. 

Děkujeme, že se touto žádostí budete zabývat a za každé Vaše přispění!  

 

Přeji pěkné léto a těším se na setkání! 

 

                                                                                      Tomáš Chytil, biskup 
 

PS: Úryvek z knihy 80 let Husova sboru v Ostravě - Svinově z roku 2014:  
 

Kostely se vždy stavěly na dobře viditelných místech, povětšinou na kopcích, 
představovaly místa zvláštní Boží přítomnosti v městech a vesnicích. Obyvatelé 
vztahovali své oči ke chrámům v časech pokojných i nepokojných, kdy zvony 
ohlašovaly nejrůznější události od konání bohoslužeb a dalších obřadů, až po 
nebezpečí války, živelné pohromy, epidemie. Představitelé církví i obcí měli tyto 
sakrální budovy ve zvláštní péči, protože se jednalo o dominanty vévodící určitému 
místu, na kterých se už zdálky četlo cosi o životě určité komunity lidí.  
     Dnes už mnohé ze života našich předků nevnímáme stejnýma očima, procházíme 
kolem bez zastavení i bez modlitby, u většiny zůstalo jen jakési povědomí o 
významu hlasu zvonů, zbožnost a úcta se, jak se zdá, pomalu vytrácejí. Výškových 
budov v posledních desetiletích výrazně přibylo a mnohdy zastiňují a mění 
starodávný pohled na obce. Přesto kostely patří jako přirozená součást života se 
svou bohatou historií do panoramatu měst a vesnic a stále dotvářejí jejich 
atmosféru. 


