
Zvony rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice
v Brezovej pod Bradlom

Sv. Martin (malý zvon)

Tón:  e/2

Hmotnosť:  125 kg

Priemer:  593 mm

Lejár, rok uliatia:  Oktáv Winter, Broumov 1924

Malý zvon sa nachádza v juhovýchodnom poli trojpoľovej drevenej zvonovej stolice. Má

šesťramennú kráľovskú korunu prichytenú k rovnej  drevenej  hlavici.  Vo vrchnej  časti

zvona  sa  nachádza  dookola  obiehajúci,  opakujúci  sa  florálny  ornament  s motívom

hrozna, kvetov s ôsmimi lupeňmi a anjelov.  Na juhovýchodnej strane drieku zvona sa

nachádza dvojriadkový nápis:

VĚNOVAL CHUDOBNÍM KATOLÍKOM VRBOVSKÍM

ROKU 1924 P. DR. MARTIN MIČURA.

Pod ním sa nachádza tabuľka, v ktorej je štvorriadkový nápis:

ULIL

OKTAW WINTER

ZVONAŘ

v BROUMOVĚ

a pod ním sa nachádza výrobné číslo zvona:

Č. 1969

Na náprotivnej strane drieku zvona nájdeme reliéf Sv. Martina ako podáva žobrákovi

plášť. Pod ním sa nachádza dvojriadkový nápis:

KEĎ SKONÁVAŤ BUDEŠ,

VYDÁM TI JA KRÁSNY HLAS A BOH TI POMOŽE

Malý zvon je poháňaný lineárnym pohonom, ktorý ho hojdá na strany severovýchod a

juhozápad a má lietajúce srdce.



Panna Mária (stredný zvon)

Tón:  c/2

Hmotnosť:  290 kg

Priemer:  775 mm

Lejár, rok uliatia:  Oktáv Winter, Broumov 1924

Stredný zvon sa nachádza v severozápadnom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice.

Má šesťramennú kráľovskú korunu prichytenú k rovnej drevenej hlavici. Vo vrchnej časti

zvona  sa  nachádza  dookola  obiehajúci,  opakujúci  sa  florálny  ornament  s motívom

hrozna, kvetov s ôsmimi lupeňmi a anjelov.  Na severnej strane drieku zvona nájdeme

reliéf Panny Márie ako v rukách drží malého Ježiška. Pod ňou sa nachádza jednoriadkový

nápis:

MARIA MATKO MILÁ VYPROS NÁM U SYNA POŽEHNANIA.

Na náprotivnej strane drieku zvona sa nachádza tabuľka v ktorej je štvorriadkový nápis:

ULIL

OKTAW WINTER

ZVONAŘ

v BROUMOVĚ

a pod ním sa nachádza výrobné číslo zvona:

Č. 1929

Stredný zvon je poháňaný lineárnym pohonom, ktorý ho hojdá na strany severovýchod a

juhozápad a má lietajúce srdce.



Najsvätejšia Trojica (veľký zvon)

Tón:  a/1

Hmotnosť:  390kg

Priemer:  875cm

Lejár, rok uliatia:  Oktáv Winter, Broumov 1924

Veľký  zvon  sa  nachádza  v strednom  poli  trojpoľovej  drevenej  zvonovej  stolice.  Má

šesťramennú kráľovskú korunu prichytenú k rovnej  drevenej  hlavici.  Vo vrchnej  časti

zvona  sa  nachádza  dookola  obiehajúci,  opakujúci  sa  florálny  ornament  s motívom

hrozna, kvetov s ôsmimi lupeňmi a anjelov.  Na severnej strane drieku zvona nájdeme

reliéf Najsvätejšej Trojice. Pod ňou sa nachádza trojriadkový nápis:

SHOTOVIŤ DALI BREZOVSKÍ KATOLÍCI V ROKU 1924.

Z MILODAROV KATOLÍKOV NA SLOVENSKU

ZA P. FARÁRA BREZOVSKÉHO RAJMUNDA HERDU.

Na náprotivnej strane drieku zvona nájdeme tabuľku, v ktorej sa nachádza štvorriadkový

nápis:

ULIL

OKTAW WINTER

ZVONAŘ

v BROUMOVĚ

a pod ním sa nachádza výrobné číslo zvona:

Č. 1928

Veľký zvon je poháňaný lineárnym pohonom, ktorý ho hojdá na strany severovýchod a

juhozápad a má lietajúce srdce.
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