
Zvony v plzeňské diecézi zvou každý den k modlitbě za současnou situaci 

Zvony na věžích kostelů v plzeňské diecézi vyzvánějí v současnosti mimořádně každý den. 
Svolávají všechny obyvatele ke společné modlitbě a ztišení. Během deseti minutového 
zvonění se v kostele modlí místní farář za vyřešení celé situace spojené s celosvětovou 
pandemií. 


Ke zvonění se připojily jak velká diecézní města jako jsou Plzeň, Karlovy Vary nebo 
Domažlice, tak malé obce rozmístěné na celém území plzeňské diecéze. Příkladem jsou 
Holostřevy u Boru u Tachova. Působí zde Komunita Noe a právě zde nápad na zvonění 
vznikl. Jáhen a obyvatel místní fary Elva Frouz k tomu říká: „Napadlo mě to hned na 
začátku nouzové stavu jako způsob, jak dát lidem ve vsi najevo, že jsme s nimi, že se 
modlíme za ně a za jejich blízké. Napsal jsem proto e-mail všem obyvatelům Holostřev i 
všem příznivcům komunity Noe. Řekl jsem to také biskupovi Tomášovi Holubovi, kterého 
to zaujalo a tak se to začalo šířit i do dalších farností. Normálně tady nezvoníme a tak je to 
teď výrazné. Vím, že hodně lidí ve vsi zvonění poslouchá a cítí se tím oslovení, i když se 
většina z nich nepokládá za věřící.“


K Holostřevům se postupně připojily už dvě desítky kostelů, z nichž každý den zní zvony 
a svolávají všechny lidi k modlitbě. Podle Elvy Frouze se může připojit skutečně každý, i 
člověk, který se nepokládá za věřícího: „Zvonění je znamení toho, že si přejeme pokoj a 
bezpečí pro všechny místní i pro jejich přátele a příbuzné. Kdo chce, může se jakkoli 
připojit - myšlenkou, zastavením, přáním dobra. Myslím, že hodně lidí, kteří se nepokládají 
za věřící, se zkusí nějakým způsobem pomodlit.“


Podle Elvy Frouze bude zvonění trvat do konce mimořádných opatření proti šíření 
koronaviru: „Chceme to držet minimálně do konce nouzového stavu. Potom uvidíme, zda 
ve zvonění budeme pokračovat, případně s jakou myšlenkou.“


Seznam kostelů a čas, kdy se rozeznívají jejich zvony a zvou všechny k modlitbě za 
současnou situaci: 

10:00 	Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, Domažlice

12:00 	kostel sv. Září Magdalény, Karlovy Vary

12:00 	kostel Povýšení svatého Kříže, Karlovy Vary-Rybáře

12:00 	kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné, Ostrov

12:00 	kostel sv. Mikuláše, Holostřevy 
15:00 	kostel sv. Václava, Švihov 
15:00 	kostel sv. Apoštolů Petra a Pavla, Dolany u Klatov 
15:00 	kaple sv. Anny, Svrčovec 
15:00 	kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň-Litice 
15:00 	kostel Nanebevzetí Panny Marie, Přeštice

17:00 	kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň-Bory

17:00 	kostel sv. Martina a Prokopa, Plzeň-Lobzy

17:00 	kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plzeň

17:00 	Plzeň-Severní předměstí, komunita františkánů se připojuje k modlitbě, zvon nemají

17:00 	kostel Všech Svatých, Tachov 
17:57 	kostel sv. Jana Křtitele, Skalná


Jednotlivé farnosti a kostely se stále připojují. Aktuální stav najdete na www.bip.cz.


