Dokumentácia zvonov

rímskokatolíckeho farského kostola sv. Šimona a Júdu v Námestove

Zdokumentoval a spracoval: Ľubomír Fusko Pomoc pri dokumentácii: p. kostolník Paholek, Ján Marichel

Vo veži rímskokatolíckeho farského kostola sv. Šimona a Júdu v Námestove sa nachádza pätica zvonov
s osou kyvu v smere sever – juh. Najväčší zvon, s prvenstvom najväčšieho zvona na území Oravy, bol
spolu so zvyšnými štyrmi zvonmi odliaty v Českej u Brna vo zvonolejárskej dielni Rudolfa Manouška
v roku 1947. Z dejín námestovskej farnosti sa dozvedáme, že vojnová rekvirácia zvonov, prebiehajúca
počas prvej svetovej vojny, neobišla ani Námestovo, pre ktorého zvony sa stal osudný dátum 13. júl
1917. Zrekvirované zvony boli za nové nahradené o sedem rokov neskôr. Ich posviacka sa konala dňa
8. septembra v roku 1924. Pri prechode frontu 2. svetovej vojny bol kostol značne poškodený. Kostol
spolu s vežou vyhorel a všetky zvony sa
pri požiari roztavili. Päť nových zvonov
bolo zakúpených z milodarov amerických
Slovákov a veriacich za dekana a farára
Serafína Rončáka. Slávnostne ich posvätil
spišský biskup, rodák zo Zákamenného,
Mons. Ján Vojtaššák, v roku 1948, za
početnej účasti veriacich. Vo veži
farského kostola je umiestnená aj dvojica
hodinových zvonov, s priemerom 330
mm a 440 mm, oznamujúca v minulosti
obyvateľom Námestova, prostredníctvom
oceľových kladiviek, čas.
Hmotnosť:

Priemer:

Ladenie:

Lejár, miesto a rok odliatia:

2000 kg

1497 mm

cis1

Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

Zvon sv. Cyril a Metod je zavesený vo východnom poli dvojpoľovej oceľovej zvonovej stolice. Má
tanierovú korunu, ktorá je spojená so zalomeným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa zo
severnej strany nápisovej pásky, lemovanej dvojicou plastických liniek, nachádza nápis:
LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa florálny ornament v podobe esovitej stonky,
listov a rozkvitnutých kvetov. Na severnej strane drieku zvona nájdeme jednoriadkový nápis:
SCTI. CYRILLUS ET METHOD.
Na náprotivnej strane drieku je situovaný slovensko-latinský päťriadkový nápis:
VENOVANÝ NAŠIM KRAJANOM V AMERIKE.
HAEC 5. NOVAE CAMPANAE
AQUISITAE SUNT SUB
DECANO – PAROCHO SERAPHINO RONČÁK.
ANNO 1947.
Latinská časť nápisu nám v preklade hovorí, že týchto 5 nových zvonov bolo zadovážených pod správou
dekana – farára Serafína Rončáka v roku 1947. Prechod k úderovému vencu je zdobený trojicou
plastických liniek. Zvon má padajúce srdce a je poháňaný lineárnym, tzv. bezdotykovým, motorom.

Hmotnosť:

Priemer:

Ladenie:

Lejár, miesto a rok odliatia:

1500 kg

1357 mm

dis1

Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

Zvon sv. Šimon a Júda je zavesený v západnom poli dvojpoľovej oceľovej zvonovej stolice. Má
tanierovú korunu, ktorá je spojená so zalomeným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa zo
západnej strany nápisovej pásky, lemovanej dvojicou plastických liniek, nachádza nápis:
LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1947.
Nižšie nájdeme dookola obiehajúci, opakujúci sa florálny ornament v podobe esovitej stonky, listov
a rozkvitnutých kvetov. Na západnej strane drieku zvona je umiestnený jednoriadkový nápis:
SCTI. APOST. SIMEON ET JUDA.
Východnú stranu drieku zdobí jedenásťriadkový slovenský nápis:
Z MILODAROV VERIACÍCH. MECÉNI:
ARPÁD ZIMAŇ, JOZEF HRUBIAK, ML.
VD. MARGITA MURIN, R. KOHÚTH
ALOJZ FRAŠTIA, IGNÁC A MÁRIA KRUŠINSKÝ
ŠTEFAN A TEREZIA MIKLUŠIČÁK
FLORIAN JURIŇÁK, KAROL FLOREK
JOZEF JURIŇÁK, MIKULÁŠ KUNSCH
ŠTEFAN PAVLÍK, JOZEF GEREK
MATUŠ GEREK, ALOJZ BENČEK
MATEJ HRUBOŠ, VD. JOHANA HRKEĽ
KAROL STRAKA, JOZEF A MARIA TYLKA, JAN ORJEŠEK.
Prechod k úderovému vencu je zdobený trojicou plastických liniek. Zvon má padajúce srdce a je
poháňaný lineárnym, tzv. bezdotykovým, motorom.

Hmotnosť:

Priemer:

Ladenie:

Lejár, miesto a rok odliatia:

1000 kg

1185 mm

f1

Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

Zvon Sedembolestná Panna Mária je zavesený vo východnom poli dvojpoľovej oceľovej zvonovej
stolice nad zvonom sv. Cyrila a Metoda. Má tanierovú korunu, ktorá je spojená so zalomeným oceľovým
závesom. V hornej časti zvona sa z východnej strany nápisovej pásky, lemovanej dvojicou plastických
liniek, nachádza nápis:
LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1947.
Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa florálny ornament v podobe esovitej stonky,
listov a rozkvitnutých kvetov.
Východnú stranu drieku zvona zdobí dvojriadkový slovenský nápis:
SEDMIBOLESTNÁ PANNA MÁRIA
ORODUJ ZA NÁŠ SLOVENSKÝ NÁROD.
Prechod k úderovému vencu je zdobený trojicou plastických liniek, nad ktorými je z východnej strany
situovaný jednoriadkový slovenský nápis:
VENOVANÝ 70 PADLÝM VERIACIM VO FRONTE 2. APRÍLA 1945.
Zvon má padajúce srdce a je poháňaný lineárnym, tzv. bezdotykovým, motorom.

Hmotnosť:

Priemer:

Ladenie:

Lejár, miesto a rok odliatia:

625 kg

1015 mm

gis1

Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

Zvon sv. Katarína je zavesený v západnom poli dvojpoľovej oceľovej zvonovej stolice nad zvonom sv.
Šimona a Júdu. Má tanierovú korunu, ktorá je spojená so zalomeným oceľovým závesom. V hornej časti
zvona sa z južnej strany nápisovej pásky, lemovanej dvojicou plastických liniek, nachádza nápis:
LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.
Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa florálny ornament v podobe esovitej stonky,
listov a rozkvitnutých kvetov.
Na južnej strane drieku zvona nájdeme šesťriadkový nápis:
SC. CATHARINA.
VENUJE AGNEŠA JURKULÁKOVÁ
SVOJIM RODIČOM
STEFANOVI A ANNE JURKULÁK
A BRATOVI JANOVI
ZOMRELÉMU V NEU - JORKU 14. 3. 1941.
Prechod k úderovému vencu je zdobený trojicou
plastických liniek. Zvon má padajúce srdce a je
poháňaný lineárnym, tzv. bezdotykovým, motorom.

Hmotnosť:

Priemer:

Ladenie:

Lejár, miesto a rok odliatia:

115 kg

575 mm

fis2

Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

Zvon sv. Jozef je zavesený v západnom poli dvojpoľovej oceľovej zvonovej stolice nad zvonom sv.
Kataríny. Má tanierovú korunu, ktorá je spojená s rovným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa
z južnej strany nápisovej pásky, lemovanej dvojicou plastických liniek, nachádza nápis:
LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1947.
Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa florálny ornament v podobe esovitej stonky,
listov a rozkvitnutých kvetov. Na južnej strane drieku zvona nájdeme trojriadkový nápis:
SCT. JOSEPHUS.
OCHRANCA DOBRE SKONAVAJÚCÍCH
ORODUJ ZA NÁS!
Prechod k úderovému vencu je zdobený trojicou plastických liniek, nad ktorými je z južnej strany
situovaný jednoriadkový nápis:
VENOVALI JOZEFOVIA Z NÁMESTOVA.
Zvon má lietajúce srdce a je poháňaný lineárnym, tzv. bezdotykovým, motorom.

