Dokumentácia zvonov
rímskokatolíckeho farského kostola sv. Žofie, rímskej vdovy, v Strečne

Vo veži rímskokatolíckeho farského kostola sv. Žofie, rímskej vdovy, v obci Strečno, sa nachádza
trojica zvonov s osou kyvu v smere sever – juh, s výnimkou historického zvona, hojdajúceho sa v smere
východ – západ. Práve tento zvon, pochádzajúci od neznámeho zvonolejára, bol vyhotovený v roku
1578, a teda ako jediný zo zvonov prežil vojnovú rekviráciu, prebiehajúcu počas prvej svetovej vojny,
kedy sa ich počet, nie len na našom území, výrazne zdecimoval. Tento zvon dal vyhotoviť ctihodný pán
Mikuláš Dersfi, o čom nám svedčí aj samotný latinský nápis, nachádzajúci sa na jeho povrchu.
Dersfiovci boli totižto v tom čase pánmi Strečnianskeho panstva, a okrem iného vlastnili aj mesto Žilina.
Podľa dostupných informácii bol prvý kostol v Strečne postavený v roku 1789. Vedľa neho sa
nachádzala zvonica, v ktorej boli umiestnené dva zvony - vyššie spomínaný zvon, situovaný vo veži
súčasného kostola, z roku 1578 a druhý zvon, pochádzajúci z roku 1789. Dvojica zvyšných zvonov bola
dňa 25. júla roku 1926 dodaná vlakom a zo strečnianskej stanice dovezená povozom pred kostol gazdom
Jozefom Galom. Ich slávnostnú posviacku vykonal dňa 1. augusta roku 1926 vtedajší okresný dekan
Ludevít Blažek. Zvony boli vyhotovené v českej zvonolejárskej dielni Oktáva Wintera v Broumove.
Hmotnosť:

Priemer:

Ladenie:

Lejár, miesto a rok odliatia:

355 kg

840 mm

c2

Oktáv Winter, Broumov, 1926

Zvon Najsvätejšia Trojica a sv. Pavol je zavesený v západnom poli dvojpoľovej drevenej zvonovej
stolice. Má tanierovú korunu, ktorá je spojená s rovným oceľovým závesom. Pod príklopom zvona sa
nachádza plastická linka, pod ktorou je umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa, visiaci florálny
ornament, tvorený úponkami, s motívom listov a rozkvitnutých kvetov. Severná strana drieku sa vďaka
dvojici reliéfov rozdeľuje na dve časti. Reliéf, nachádzajúci sa po ľavej strane, zobrazuje Najsvätejšiu
Trojicu – Otca, držiaceho v ľavej ruke kráľovské žezlo, Syna, držiaceho v pravej ruke svoj kríž a Ducha
Svätého, zobrazeného ako žiariacu holubicu, vznášajúcu sa nad ich hlavami. Postavy sú nesené na
oblakoch a svojimi nohami sa dotýkajú zemegule. Reliéf, situovaný po pravej strane, zobrazuje apoštola
Pavla, držiaceho ľavou rukou knihu a meč. Južnú stranu drieku zdobí štvorriadkový slovenský nápis:
ZHOTOVIŤ DALI R. KATOLICKI VERIACI STREČANSKI, / STRÁŇAVSKI A LUČSKI
S POMOCOU MILÝCH BRATOV AMERICKÝCH / A STREČANSKÉHO KONZUMU ZA
UČINKOVANIA FARÁRA PAVLA CHILKU / V ROKU PÁNA 1926.
Na východnej strane drieku sa nachádza lejársky erb, v podobe opony, s nápisom:
ULIL OKTÁV WINTER ZVONAŘ V BROUMOVĚ. Č. 2480.
Zvon má lietajúce srdce a je poháňaný elektrickým spôsobom, prostredníctvom lineárneho motora.

Hmotnosť:

Priemer:

Ladenie:

Lejár, miesto a rok odliatia:

200 kg

698 mm

d2

Oktáv Winter, Broumov, 1926

Zvon Panna Mária je zavesený vo východnom poli dvojpoľovej drevenej zvonovej stolice. Má tanierovú
korunu, ktorá je spojená s rovným oceľovým závesom. Pod príklopom zvona sa nachádza plastická
linka, pod ktorou je umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa, visiaci florálny ornament, tvorený
úponkami, s motívom listov a rozkvitnutých kvetov. Na južnej strane drieku zvona nájdeme reliéf,
zobrazujúci modliacu sa Pannu Máriu so svätožiarou so siedmimi hviezdami. Panna Mária stojí na
zemeguli, spoza ktorej vyčnieva polmesiac a zašľapuje hada. Spodná časť reliéfu je dotváraná oblakom.
Pod reliéfom je situovaný sprievodný dvojriadkový slovenský nápis:
SVÄTÁ MARIA ORODUJ ZA NÁS! / „KEĎ VÁS VOLÁM PRIĎTE, KEĎ VÁS BUDÍM VSTAŇTE,
KEĎ SA LÚČÍM PLAČTE.“

Severná strana drieku je zdobená ďalším
dvojriadkovým slovenským nápisom:
WLASTNICTVO RÍM. KAT. CIRKVE STREČANSKEJ A JEJ FILIALOK / ROKU PÁNA 1926.

Na východnej strane drieku sa nachádza
lejársky erb, v podobe opony, s nápisom:
ULIL OKTÁV WINTER ZVONAŘ V BROUMOVĚ. Č. 2481.
Zvon má lietajúce srdce a je poháňaný elektrickým
spôsobom, prostredníctvom lineárneho motora.

Hmotnosť:

Priemer:

Ladenie:

Lejár, miesto a rok odliatia:

165 kg

650 mm

f2

nesignovaný, 1578

Historický zvon visí v samostatnom drevenom
zvonovom poli, južne nad dvojicou väčších
zvonov. Má zachovanú pôvodnú šesťramennú
korunu, ktorá je spojená s rovným oceľovým
závesom. Pod príklopom zvona sa v nápisovej
páske, lemovanej dvojicou plastických liniek,
nachádza latinský kruhopis:
FIERI FECIT • MAGNIFICVS DOMINVS
NICOLAVS DERSFI - DE ZERDAHEL ✿
Nápis nám v preklade hovorí, že zvon dal
vyhotoviť ctihodný pán Mikuláš Dersfi - de
Zerdahel. Pokračovanie nápisu je umiestnené
zo severnej strany, pod nápisovou páskou,
v troch riadkoch:
IN ANNO DOMINI / MD LXX VIII / I K
V preklade: V roku Pána, 1578, Ježiša Krista. Obvod zvona nad úderovým vencom je lemovaný hrubou
a oblou plastickou linkou. Zvon má lietajúce srdce a je poháňaný lineárnym motorom.
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