
V srpnu 2012 uplyne 100 let
od Papežské korunovace sochy

Panny Marie Svatohostýnské
v bazilice na významném

mariánském poutním
místě na Moravě.

Rok 2012 vyhlásil Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký, Rokem Panny Marie Svatohostýnské.
Na oslavy, které budou probíhat hlavně na
Svatém Hostýně, se připravme zejména
po duchovní stránce. Současně opravíme
některé objekty zkrášlíme prostředí
a připravíme nábožensko-kulturní akce
na podporu mariánské úcty.

Děkujeme za Vaši podporu,
za modlitby a za finanční dary.

Duchovní správa na Svatém Hostýně
a Matice svatohostýnská

Nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější akce Jubilejního roku 2012
- Nové zvony pro baziliku na Svatém Hostýně

Ve věžích baziliky je možné zvonit už jen jedním zvonem a to nejmenším a také nejstar-
ším nesoucím jméno Matky Boží Marie z roku 1844. Větší zvon jména Neposkvrněné početí 

Panny Marie z roku 1855 nezvoní pro poruchu závěsu srdce. Projekt nových zvonů realizuje investor - 
Duchovní správa na Svatém Hostýně v součinností s Maticí svatohostýnskou. Odlití 7 ks nových zvonů bylo 

objedn no u firmy Zvonařství Rudolf Perner v Českých Budějovicích s tím, že zvony budou odlévány v mateřském 
závodě v německém Pasově. Byla zaplacena záloha ve výši 2,2 mil Kč na zvonovinu, ze které budou zvony odlity. Další finanční prostředky budou použity na 
rekonstrukci prostor ve věžích, do kterých budou dodány nové stropní konstrukce a nové zvonové stolice, které tyto zvony ponesou. Dále je nutno pořídit 
srdce zvonů, elektroinstalaci, ovládání a pohonné mechanismy, které zvony rozeznějí. Je dohodnuto, že zvony budou na Svatém Hostýně koncem dubna 
tak, aby mohly být slavnostně požehnány v den, kdy se bude zahájena poutní sezona 2012 a bude se konat Valná hromada Matice svatohostýnské - v neděli 
6. května 2012.  Do konce května bude připravena Jižní věž baziliky tak, aby mohly být do ní zavěšeny čtyři zvony a mohly se tak rozeznít. Severní věž by měla být 
připravena a vybavena tak, aby se v první polovině července mohly rozeznít i tam zavěšené zvony.

Nové zvony ponesou tato jména:
Panna Maria Nanebevzatá  ladění – c1   2 000 kg
Svatý Jan Sarkander  ladění – d1   1 630 kg
Svatý Cyril a Metoděj  ladění – e1   1 130 kg
Svatý Josef  ladění – g1   660 kg
Svatá Rodina  ladění – h1   385 kg
Svatý Ignác  ladění – d2   225 kg
Služebník Boží Antonín Cyril Stojan  ladění – e2   170 kg

Tento zvon nahradí nepoužitelný stávající zvon ladění – e2 o váze 150 kg 
z roku 1844, který bude umístěn do Svatohostýnského muzea. Pro jeho 
historickou hodnotu a pěknou výzdobu by bylo škoda jej nechat přelít na 
nový zvon. Stávající zvon ladění – a1 o váze 450 kg má jméno Neposkvrněné 
početí Panny Marie a bude znít společně s novými zvony.
Duchovní správa a Matice svatohostýnská děkuje všem dárcům, kteří přispěli 
nebo přispějí jakoukoliv částkou na nové zvony. Prosíme i o modlitbu za zdar díla. 
Poděkování chceme vyjádřit Nadaci ČEZ za její příspěvek 500 tis. Kč na odlití 
zvonů.




