O zvonech
K vánočním svátkům patří zvony. Vidíme je zavěšené na stromku
jako ozdobu, zvonek také oznamuje, že byl u nás Ježíšek.
Zvuk zvonů byl ale po celý rok důležitou součástí života našich předků.

Představ si, že zvonění kostelních zvonů v průběhu
dne upozorňovalo lidi na začátek a konec práce, že
se mají pomodlit nebo že je čas oběda.

Zvon umíráček oznamoval, že někdo z vesnice
nebo městečka zemřel. Pokud třeba uprostřed
noci začaly znít zvony, znamenalo to ohrožení,
např. vznik požáru, povodeň nebo napadení
nepřáteli.
Zvonilo se také o významných svátcích nebo
při svatbě nebo pohřbu v kostele.
Zvonění na kostelní zvony mělo podle pověr také
chránit obydlí, úrodu a před špatným počasím.

Zvon fungoval jako důležitý posel zpráv, protože
jeho zvonění bylo slyšet na velkou vzdálenost.
Zvony se nacházely buď v samostatně stojících
stavbách zvaných zvonice, nebo přímo v
kostelech a klášterech.

Kostelní zvony mívají obyčejně jméno. Také zvony v dačickém kostele sv. Vavřince
jsou pojmenovány po světcích. Největší a nejstarší zvon se jmenuje sv. Vavřinec.
Dále je tam zvon Panna Maria a sv. Anežka.
Víš, jak často znějí zvony v kostele sv. Vavřince? Zkus to zjistit.

Znáš nejznámější zvonice a kostely?
Spoj obrázek se správným textem.
Katedrála sv. Víta v Praze je naše
nejvýznamnější církevní památka.
Nachází se v areálu Pražského hradu
na Hradčanech a je vidět z velké dálky.
Právě zde, ve Svatováclavské kapli, jsou
a) uloženy české korunovační klenoty.

1.

Katedrála Notre-Dame v Paříži
patří mezi nejznámější kostely v
Evropě. Je postavena v gotickém
slohu. Právě zde se podle knihy
Zvoník od Matky Boží v Paříži
odehrává příběh o hrbatém
zvoníkovi Quasimodovi a krásné
Esmeraldě.

b)

2.

3.
Big Ben - tak se jmenuje zvon v
hodinové věži Westminsterského
paláce v Londýně. Věž, které se
přezdívá stejně jako zvonu Big Ben,
patří mezi nejznámější památky v
c)
Londýně.

d)

4.
Řešení: 1.+b), 2.+d), 3.+c), 4.+a)

Šikmá věž v Pise je asi
nejznámější italská
zvonice. Krátce poté, co ji
ve 12. století začali stavět,
zjistili, že se nahýbá na
jednu stranu.

