Príbeh zvonov II. z Belej-Dulíc
O deň neskôr, v nedeľu 27. apríla 2014 popoludní sa zišlo v rímskokatolíckom kostole
Najsvätejšieho tela Kristovho v Belej-Duliciach niekoľko desiatok záujemcov o históriu
zvonov vo svojej obci. Totiž, na veži tohto kostola im po stáročia vyzváňa vzácny,
neskorogotický zvon z roku 1507.

Začlenenie nového dramatického prvku v úvode a závere programu

Ale pri pátraní po histórii zvonov v evanjelickej zvonici filiálneho kostola evanjelickej cirkvi
a. v. v Belej sa podarilo objaviť a zdokumentovať takzvaný Seltenhoferov zvon - historický
storočný zvon z roku 1914.
Radostným prekvapením bolo aj znovuobjavenie ďalšieho zvona na zvonici na cintoríne,
ktorého je zvonica dominantou. Vyzváňa z nej zvon umieračik. Smutne oznamuje ľuďom, že
opäť jeden z jej obyvateľov odišiel do večnosti. Zvon visí vysoko vo zvonici, vo výške osem
metrov. Jeho objavenie vyrazilo dych všetkým, ktorí prišli zvon pripraviť na fotografovanie
a zdokumentovanie. Je to totiž jeden z dvoch zvonov zo zvonice, pristavenej k artikulárnemu
kostolu v Necpaloch, pravdepodobne v roku 1769. Latinský nápis na zvone to aj potvrdzuje.
„HAEC

CAMPANA ECCLESIAE ARTCVLARIS

NECZPALENSIS

REFVSA ET

RENOVATA.“ V preklade to znamená: Tento zvon artikulárneho kostola v Necpaloch bol
preliaty a obnovený v roku 1769. Tento latinský nápis je tvorený veľkými i malými
písmenami – vo veľkých písmenách je zašifrovaný rok (letopočet). V tomto prípade je to rok
postavenia artikulárnej zvonice 1749 – 1752. Zvon je ešte ozdobený reliéfom anjelom
AZAZELOM - symbolom smrti, tiež aj reliéfmi lutherových ruží, ktoré sú symbolom
evanjelickej cirkvi. Keď bol starostom Dulíc pán František Pavlovič, farníci vymenili zvonu
jeho pôvodné srdce. Nové mu bolo vložené v roku 1928.
Tieto a ešte mnoho zaujímavých informácií zaznelo v programe, v elektrizujúcom prostredí
historického kostola... Program, obohatený vystúpením recitátorov, hudobníkov a spevákov
veľmi zaujal prítomných divákov. Tí si okrem bulletinov s faktografickými poznámkami
o jednotlivých zvonoch odnášali z podujatia aj príjemný pocit hrdosti na to, že vo svojej obci
majú historicky vzácne poklady. Pretože: zvony sú už tisícročia posvätné hudobné nástroje
Cirkvi. Vo viacerých kultúrach sveta ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje slúžia od
dávnych čias na zvolávanie ľudí, nadprirodzených bytostí, slúžia na ochranu proti zlým silám,
pri vykonávaní rôznych náboženských obradov. Ako osobitný fenomén ľudskej kultúry sa
stali súčasťou - teda takým „zvukovým sprievodcom“ - aj nášho každodenného života.
Sú pre nás dodnes živým hudobným prameňom a kultúrnym dedičstvom národa. Zaslúžia si
našu pozornosť.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore z grantového systému MK SR a v spolupráci s obcou
Belá – Dulice v rámci projektu Príbeh zvonov II.
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