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Dobrý den, milé sestry a bratři, 

 

mám radost z toho, že Vás v tomto starém úctyhodném kostele mohu jménem naší delegace 

pozdravit. S velkou radostí jsme se vydali do Prahy na cestu za vámi. Hned po bohoslužbách 

spolu s vámi uslyšíme zvony, které zvonily několik desetiletí v našem kostele ve 

Quierschiedu.  

Kostel byl postaven v letech 1955-1958 a to s velkou námahou, protože jsme sborem 

diaspory. V roce 1960 pak byly do věže zavěšeny čtyři nově odlité zvony. Ale už roce 2003 

kvůli škodám ve zvonici, která byla z oceli zvony utichly. I samy zvony nebyly dostatečně 

chráněné. 

S trpkostí jsme se v roce 2011 rozhodli uzavřít celý kostel. Náš sbor už nemohl nadále nést 

náklady na dva kostely a udržovat je. Tento podzimní den roku 2011 byl dnem zármutku. 

 

Pak mi těsně před Vánocemi roku 2012 zavolala moje bývalá kolegyně farářka Anne 

Lungová. Stejně jako její manžel znala dobře vaše město i vás. Říkala, že ví o sboru, do 

kterého by se zvony z kostela ve Quierschiedu pravděpodobně krásně vešly.  

Za toto volání budeme navždy vděčni. Přiznávám se, že u myšlenky „zvony do Prahy!“ mne 

přepadlo něco jako „svaté mrazení“. To znamená: velká radost, vděčnost, úleva, respekt před 

symbolikou! Zvony z Německa – do Česka, 100 let po 1. světové válce – a po tom všem, co 

se stalo po roce 1938 rukou naší země! Lepší místo by snad nemohlo být. 

Dne 23. dubna vyzvedla firma Boroko zvony. Panu Bouchalovi vyjadřujeme velké díky za 

velice podařenou restauraci a instalaci, zejména však za dokumentaci obrazem a filmem. 

Několikrát jsem se díval na video a poslouchal, jak „naše“ zvony zní nově mnohem krásněji a 

plněji. Tohle zažilo mnoho z nás: pokaždé jsme hluboce dojati a pohnuti. Lépe by to nemohlo 

dopadnout! 

Děkuji panu faráři Dvoráčkovi a zejména panu Markusi Papemu. Měli jsme velice živou e-

mailovou korespondenci. Vždy jsme si plně důvěřovali. Cítíme, jak si ceníte tohoto daru. 

 

Dnes budou tyto čtyři zvony uvedeny do služby. Gratulujeme Vám ze srdce k vašemu 

velkému výročí a k novému zvonění! Pokud se nás zeptáte, zda litujeme, že jsme zvony 

odevzdali, je naše odpověď jednoznačná „Ne!“ Víme, že u vás jsou zvony v dobrých rukou. V 

našem sboru není nikdo, kdo byl naše rozhodnutí nevítal. 

Předávám vám srdečné pozdravy z našeho domova. Ať jsou nyní naše zvony slyšet zde! Mají 

volat, po svém zvěstovat, zvát, doprovázet a připomínat! 

Vám všem Boží požehnání!      (Hans-Lothar Hölscher) 

 


