
Laudo Deum verum, 
plebem voco, congrego 
clerum, defunctos ploro, 
pestem fugo, festa 
decoro. Est mea 
cunctorum terror vox 
daemonium.

Chválím Boha pravého, 
 svolávám lid, 
shromažďuji kněze, 
oplakávám mrtvé, 
zaháním mor, zdobím 
svátky.Přemáhám 
násilí a jsem 
postrachem zlých 
duchů.

Žehnání 
zvonů
kostel sv. víta v Rudolfově
neděle 16. června 2013



Kdy se nad Rudolfovem 
rozezní nové zvony?
Pravděpodobně by si většina obyvatel Rudolfova otázku, 
kdy se nad Rudolfovem rozezní nové zvony, nepoloži-
la, neboť nijak nesouvisí  s našimi aktuálními potřebami 
a kromě toho nějaké zvonění slyšet je. Přesto se ke zvonům 
v  Rudolfově váže z  minulého století celkem neradostná 
historie. Z  dostupných archivních materiálů a  svědectví 
pamětníků se nám podařilo získat několik následujících 
informací. V  roce 1942 byly  zabaveny celkem 3 zvony  
Sv. Vít, zvon Panna Maria, a Josef Anna Barbora. Jednalo 
se již o druhou rekvíraci v poměrně krátké době, neboť již 
v roce 1917, kdy v prostorné zvonici  viselo 5 zvonů, došlo 
k prvnímu zabavení zvonů. Roku 1925 se podařilo díky 
velkorysosti místních obyvatel doplnit zvonovou sestavu, 
ale jak jsme již uvedli, život těchto zvonů byl ukončen   
v r. 1942  a materiál použit pro válečné účely. Po 2. světové 
válce se podařilo doplnit již pouze jeden zvon, který nese 
jméno Sv. Vít, a je jediným funkčním zvonem dodnes.
Za posledních 71 let probíhalo již několik chvályhodných 
pokusů o doplnění nových zvonů. Byly  pořádány sbírky, 
požádána byla i mezinárodní komise pro migraci v Žene-
vě o kompenzaci škod z 2. světové války.
Dobré dílo bylo nakonec korunováno úspěchem, když 
v roce 2008 byl odlit zvon Sv.František a v roce 2011 zvon 
Sv. Barbora.

Co dnešní slavnosti předcházelo:
V roce 2008 se sešlo několik nadšenců z rudolfovské far-
nosti a založili nadační fond Laici v Akci, který si vytkl 
za cíl mimo jiné získat prostředky na pořízení a instalaci 
zvonů pro kostel sv. Víta v Rudolfově. Hlavním iniciá-
torem veškerého snažení se stal pan Jaroslav Klabouch, 
na  kterém byla drobná mravenčí práce při jednání se 
sponzory i rozhodnutí při výběru vhodného dodavatele 
vlastních zvonů.
 Po zralé úvaze byla vybrána pro výrobu zvonů zvonař-
ská dílna paní Marie Tomáškové - Dytrychové z Brod-
ku u  Přerova, která pro nadační fond v  roce 2008 
ulila zvon Sv. František Saleský a  v  roce 2011 zvon  
Sv. Barbora.
 Zvony byly po celou tuto dobu umístěné v kostele Sv.Ví-
ta v Rudolfově.
 Na začátku roku 2013 byly zvony darovány Římskoka-
tolické farnosti Rudolfov, která se zavázala, že v tomto 
roce zajistí ve spolupráci s nadačním fondem jejich po-
žehnání a zavěšení na věž kostela.

o vlastní slavnosti:
Žehnání zvonů bylo vždy výsadou biskupa nebo opata 
kláštera. Například na začátku 18. století  - před založe-
ním českobudějovické diecéze, byly rudolfovské zvony 
vezeny do kláštera ve Zlaté Koruně k požehnání opatovi.
 Žehnání našich zvonů se ujal pomocný biskup Msgr. 
Pavel Posád. Očekávání, která do tohoto úkonu vkládá-
me jsou nemalá. Snad nejlépe je vystihuje žehnací mot-
litba:

Pane nebe i země, Tebe chválí celé stvoření.
Na nebi i na zemi zvučí tvá chvála.
Plni důvěry tě prosíme:
Požehnej tyto zvony, aby zvěstovaly tvou chválu.
Ať svolávají tvůj lid k bohoslužbě,
napomínají váhavé, povzbuzují sklíčené,

 

těší zarmoucené, potěšují nešťastné
a zemřelé doprovází na jejich poslední cestě.
Žehnej všem, k nimž dolehne zvuk tohoto zvonu,
a jednou tak svolej církev ze všech míst do svého království.

 Po  požehnání zvonů jsou přednášeny prosby. Pro 
tento úkon jsou vybráni čtyři patroni zvonů, kteří 
po vyslovení prosby poprvé rozezní požehnaný zvon. 
Následně jsou požehnané zvony předány k vlastní in-
stalaci na věž kostela.
 Slavnost dále pokračuje mší svatou, kterou celebru-
je biskup Pavel Posád. Na závěr mše bude udělováno 
novokněžské požehnání přítomného novokněze Jozefa  
Gumenického a rozezní se nově celá zvonová soustava 
z věže kostela.

o těch, kteří převzali nad zvony patronát:
I když se může zdát, že žehnání zvonů je ryze církevní 
záležitost, není tomu tak. Nejsnáze si to každý uvědo-
mí v  okamžiku, kdy zvuk zvonů doprovází společně 
s námi naše zesnulé a pomáhá nám překlenout tuto nej-
větší lidskou bolest ze ztráty blízkých.
 Patroni zvonů se  ujali své role i s ohledem na úmysl 
zvony obnovit. O tom, ale řeknou něco sami. 

   zvon Sv. BaRBoRa 
   má za patrony 
   pana vratislava Klaboucha 
   a paní zdeňku Sobíškovou

   zvon Sv. FRantišeK SaleSKý 
   má za patrony 
   pana Jaroslava Klaboucha 
   a P. Františka Sobíška.

(pozn.: mezi patrony neexistuje příbuzenský vztah, jedná se pouze 
o shody v příjmeních)



zvon Sv. Barbora
 nese na sobě tuto prosbu:
„Sv. Barboro, přimlouvej se, prosíme, za  obyvatele to-
hoto města“. Sv. Barbora je tak včleněna do ochránců 
Rudolfova a i jako patronka havířů dokáže překlenout 
odvěké časy a svou přímluvou u Boha bude chránit Ru-
dolfov i jeho obyvatele.

První 
patronkou je paní 
zdeňka Sobíšková, 

členka zastupitelstva města a  kontrolního výboru,   
členka nadačního fondu Laici v  Akci. Její roli přesně 
ilustrují prosby pronášené při žehnání zvonů:

 Bože, Ty nás stále zveš a voláš, dej, ať všichni lidé slyší Tvůj 
hlas a jdou společně za Tebou, 

 dej ať naše živá víra a příklad našeho života pomohou 
nevěřícím najít cestu k Tobě

 dej, ať máme účast na bolestech i radostech našich bratří 
a sester, aby rostla naše láska

 uděl pokoj a požehnání naší farnosti a městu kde se rozezní 
tyto zvony, našemu národu a celému světu.

Druhým patronem 
je pan 
vratislav Klabouch,
 
člověk, který probudil v  Rudolfově tradici hornictví 
a  dokázal tak navázat na  slavnou tradici, která naše 
město doprovázela. Vztah pana Vratislava Klaboucha 
k zvonům se dá shrnout do dvou slov : „Zvony spoju-
jí“. Ale bude lépe, když necháme, aby o svém vztahu 
ke zvonům řekl sám:

„K rudolfovským zvonům mne přivedla historie, konkrétně 
kniha Bedřicha Böhnela Dějiny města Rudolfova. Pamatuji 
si, jak jsem jako malý kluk tahal z  babičky, pravidelné ná-
vštěvnice nedělních bohoslužeb, informace, kolik že je ve věži 
zvonů a jestli ví, že se kdysi jeden z nich jmenoval Šimon a 
Juda. Později musel snášet mé neodbytné otázky i muž nejpo-
volanější – rudolfovský farář, páter František Sobíšek. Nikdy 
nezapomenu na tohoto laskavého muže, který nejenže nikdy 
neodmítl mé všetečné otázky na historii kostela, ale jednou 
se mnou dokonce absolvoval náročný výlet do věže, kde se ve 
svém věku vyhoupl na zvonové stolice, abychom je správně 
spočítali. 
Zvony mají v sobě cosi nadpozemského a není to jen jejich po-
lohou vysoko ve věžích. Jejich hlas dokáže rozradostnit i roz-
plakat, varovat i svolávat. Zvony spojují, to je hlavní význam 
jejich symboliky. 
Projektu nadačního fondu Laici v akci, který si vytkl za cíl 
„návrat zvonů“, jsem od začátku fandil. Velice také oceňuji 
práci správní rady a jejího předsedy pana Jaroslava Klabou-
cha, že vše dokázali dotáhnout do konce. Shodu našich jmen 
považuji za šťastnou náhodu a jsem tím velmi potěšen. 
Nevím, zda je to vhodné, ale volbou jména zvonu svatá Bar-
bora se cítím poctěn. Přeji oběma rudolfovským zvonům šťast-
ný návrat po dlouhé době a dlouholetou budoucnost, která 
nebyla přána jejich předchůdcům.“ 

Rodné listy obou zvonů



Druhým patronem 
je pan 
Jaroslav Klabouch, 

iniciátor celého projektu, předseda správní rady na-
dačního fondu Laici v  akci, člen zastupitelstva obce 
Adamov a člen farní rady rudolfovské farnosti. Jeho zá-
sluhou můžeme dnes překlenout období 71 let, kdy se 
nenašel nikdo, pro koho by byla obnova zvonů na Ru-
dolfově dostatečným motivem pro její uskutečnění. 
Dejme mu proto také závěrečné slovo:
„Zvony, jako symbol kvalitní lidské práce mne vzrušují již 
mnoho let.  O  to silněji jsem prožíval zprávy o  pohnutých 
osudech tisíců zvonů, které nezůstaly ušetřeny běsnění během 
válek.  
Poté co jsem zjistil, že zvony v našem kostele stále nebyly po re-
kvíraci  za 2. světové války nikdy obnoveny, stalo se pro mne 
výzvou postarat se o výrobu a zavěšení nových zvonů.
Začal jsem zjišťovat informace a za pomoci přátel připravo-
vat plány na nové zvony.  Zhruba před pěti lety jsme založili 
nadační fond za účelem podpory aktivit přispívajících k zá-
chraně, obnově a uchování kulturních a historických hodnot. 
Prvním velkým projektem se stala obnova zvonové sestavy 
v Rudolfově.
Během uplynulých pěti let jsme se setkali s mnoha lidmi, kteří 
nás přesvědčovali, že máme  vytrvat i přes mnoho těžkostí spo-
jených např. s ekonomickou krizí, během které nejenom  ubylo 
dárců, ale došlo i k extrémnímu zvýšení cen surovin nutných 
pro výrobu zvonoviny. Největší dík však patří panu děkanovi 
Františku Sobíškovi, který zde na Rudolfově prožil tři deseti-
letí a který se zasloužil významnou měrou především o to, že 
jsme mohli nechat vyrobit první zvon.
Dík samozřejmě patří i mnoha dalším dárcům a lidem, kteří 
nepřestávali podporovat naši snahu  realizovat  nové zvony. 
Samotnou výrobu zvonů jsme svěřili zvonařské dílně paní 
Dytrychové a výsledek její práce můžete nyní vidět v podo-
bě  nových zvonů.
Přestože v původním doporučení odborníků z oboru kampa-
nologie byly 3 nové zvony, jsem přesvědčen, že i tyto 2 zvony 
společně s  jedním, který je ve  věži již dnes, budou důstojně 
svůj zvuk šířit po kraji.“

zvon Sv. František Saleský 
je vyzdoben krédem tohoto světce, Ženevského biskupa:

„Sám ze sebe nemohu nic. S Bohem mohu všechno. 
Chci dělat vše jen z lásky k Bohu.“

Prvním patronem je 
P. František Sobíšek, 

rudolfovský farář v letech 1961-1994. Jeho vztah ke zvo-
nům lze charakterizovat slovy 
„Kde znějí zvony, tam je život.
Dovolujeme si zde otisknout část rozhovoru, který se uskuteč-
nil v únoru tohoto roku:
V letošním roce rudolfovská farnost připravuje slavnost Žehná-
ní zvonů. Zvony se jmenují Sv. František Saleský a sv. Barbora. 
Právě zvon Sv. František Saleský je pojmenován po Vašem křest-
ním patronovi a vy jste na odlití zvonů přispěl i značnou finanč-
ní částkou. Jakým způsobem jste se k obnovení zvonové soustavy 
na Rudolfově vlastně dostal?
Zvony byly zrekvírovány Němci za  druhé světové války 
v  roce 1942. Někdy kolem roku 1982 jsme začali na Ru-
dolfově diskutovat o obnově kostelních zvonů. Nevěděli 
jsme, zda je na to vhodná doba, ale vyhlásili jsme na tento 
účel sbírku. Milým překvapením bylo, že se ke sbírce při-
dali nejen farníci ale i lidé, kteří do kostela sice nechodili, 
ale po zvonech tak nějak vnitřně toužili. Za druhé světové 
války bylo rekvírování zvonů spíš vyjádřením moci. Zvony 
byly ukazateli plynutí času a  ten kdo se zmocnil zvonů, 
tím chtěl demonstrovat i moc nad časem. Většinou zvony 
byly v místě díky odříkání drobných přispěvovatelů a tak 
tento zásah měl i znaky velkého morálního útlaku v dané 
obci. Tato velká zranění ale nebyla léčena. Bolest se od-
sunem Němců nezmenšila a problém se vyřešit nepodařilo 
ani iluzí se světlými zítřky pod vedením komunistů. Mož-
ná právě 80léta toto nějak reflektovala.
Předpokládám, že tyto souvislosti byly takovým hnacím motorem 
v úmyslu pořídit nové zvony.
Určitě :-). Tak jak se to tenkrát dělalo, založila se vklad-
ní knížka na heslo „Zvony“ a na tu jsme dávali prostředky 

od dárců, kteří přišli s nějakým příspěvkem na tento úmy-
sl. V roce 1994, když jsem odcházel do Českých Budějovic, 
bylo na této knížce 85tis.Kč. Samozřejmě v kontaktu s ru-
dolfovskou farností a s  jejími farníky jsem zůstal a zůstá-
vám i po mém odchodu do Českých Budějovic. Byl jsem 
moc rád, když v roce 2008 vznikl nadační fond Laici v akci, 
který si vytknul za cíl obnovit zvonovou soustavu v rudol-
fovském kostele. Byl jsem moc potěšen, že si nadační fond 
vzpomněl i na mě a moc rád jsem na tento účel přispěl. 
Proč myslíte, že jsou zvony pro Rudolfov důležité? Mohou zvony 
na Rudolfově něco změnit?
Potřebujete na Rudolfově něco změnit? Tak se víc modlete 
:-). Změnu je třeba začínat vždy u  sebe. Zvony ale jsou 
důležité. Zvony právě k  té motlitbě zvou. Někoho bu-
dou rušit, někomu možná budou i vadit, ale přesto, zvou 
k motlitbě. A také vítají nový den, doprovází naše zemřelé 
na poslední cestě, zní v době, která je pro Rudolfov vý-
znamná. Jsou takovými svědky všeho důležitého, co se 
v čase odehrává. Proto si myslím, že jsou zvony moc důle-
žité. Kde znějí zvony, tam je život.

Páter František Sobíšek nás předešel na věčnost 
10. 5. 2013



 

Žehnání 
zvonů
Neděle 16. června 2013

9:45 – 10:30 
obřad žehnání zvonů 
10:30 – 11:30 
slavnostní mše svatá
Na závěr mše  bude udělováno 
novokněžské požehnání.
16:00 – 17:00 
koncert v kostele sv. Víta 
u příležitosti žehání zvonů  
Vystoupí tito umělci a umělecká 
uskupení:
Ženský pěvecký sbor Bella Musica
Cantus Firmus – historická hudba
Štěpán Klabouch – varhaník 
v kostele 
sv. Víta v Rudolfově
Smíšený pěvecký sbor Bohuslav
17:00 - 19:00 
neformální posezení 
na farní zahradě 
19:00 – 21:00 
retrospektiva celého dne  
– promítání fotografií 
z celé slavnosti 


