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Vzpomínka na Velikonoce v Kostelní Bříze
Ze  zápisů  Lorenze  Zartnera  dnes 
přinášíme vzpomínky na velikonoční 
čas:
„Zvyky a obyčeje se v Kostelní Bříze 
velmi  ctily.  Sváteční  období 
Velikonoc nebylo výjimkou.
Velikonoční  čas  byl  již  zcela  ve 
znamení  jara.  Neděli  před 
Velikonocemi  se  v  kostele  světily 
palmové  ratolesti.  Kluci  ze  statků 
nanosili  do  kostela  celé  svazky 
větviček.  Místo  palmových  se 
používaly  březové  či  vrbové. 
Předháněli  se při  tom,  kdo bude mít 
největší  svazek.  Také  ostatní 
obyvatelé  přinesli  na  mši  palmové 
větvičky, aby si je nechali duchovním 
posvětit. Větvičky pak byly mladými 
sedláky zapichovány na okraje  jejich 
polí a luk. Také u dvorů a  domů našly 
menší větvičky své místo. Posvěcené 
větvičky měly  chránit  mladý  život  a 
ochraňovat před neštěstím.
Dva  až tři  týdny před  Velikonocemi 
se do mělkých nádob nebo hlubokých 
talířů  nasypala  zemina  a  osela  se 
ovsem nebo ječmenem. Každý den se 

pak výsev zaléval vlažnou vodou, aby 
obilí vyrostlo do Zeleného čtvrtka asi 
do  10  cm.  Když  na  Zelený  čtvrtek 
přišly  děti   z kostela  domů, 
vykukovaly   z obilí  k jejich  velké 
radosti  sádrový  zajíc  a  pestře 
malovaná vejce.
Ve  stejný  den  ztichly  během mše  o 
deváté kostelní zvony a jak se říkalo, 
odlétly do Říma. Zvony mlčely až do 
Bílé  soboty  opět  do  mše  o  deváté. 
Zvony  však  nahradili  kluci 
 řehtačkami   (ve  čtvrtek  v poledne  a 
večer, v pátek ráno, v poledne a večer 
a v sobotu brzo ráno). Větší kluci měli 
velké  řehtačky  a  drnkačky  a  malí 
kluci měli malé řehtačky a klapačky. 
Největší  z  nich  šel  před  ostatními  a 
udával takt. Rachotili, řehtali a klapali 
v pětinovém  taktu.  Zastavovali  před 
každým  křížem  i  božími  muky, 
poklekli a za stálého řehtání a klapání 
se  pomodlili.  Na  Bílou  sobotu  šli 
kluci s řehtačkami od domu k domu a 
sbírali  dary.  Vajíčka,  peníze  a  jiné. 
Dary  si  potom  dělili  tak,  že  větším 
klukům  připadlo  o  něco  více.  Při

 

prvním úderu zvonu na Bílou sobotu 
běžely  dívky a  ženy ke  studni  nebo 
k potoku,  aby  si  umyly  obličej. 
Nesměly si  ho pak utřít  nebo osušit. 
To mělo přinést krásu. Také starým a 
nemocným, kteří se  připojili k tomuto 
zvyku,  se  voda  přinesla  ve  vědrech. 
Hospodáři  třásli  v sadech   ovocnými 
stromy.  To pro dobrou úrodu.  Časně 
zrána,  na  Velikonoční  pondělí,  šly 
ženy s modlitbou  přes louky a pole 
aniž by se při setkání pozdravily nebo 
oslovily.  Dopoledne  byl  u  kostela 
nebo před hřbitovem spálen Jidáš. Do 
hranice  sestavená  polena   zapaloval 
farář.  Lidé  si  pak  brali  kousky 
ohořelých polen nebo uhlíky domů a 
zastrkávali  je  pod  střechu  nebo 
k palmovým ratolestem na pole. Tím 
měl být dům ochráněn před ohněm a 
pole  před  nečasem  a 
neúrodou.V předvečer  Velikonočního 
pondělí,  za  účasti  všech  spolků 
(hasičský,  pěvecký,  sportovní, 
veteránů  aj.),  se  pořádalo  Vzkříšení. 
V průvodu  se  šlo  farností  za  zvuků 
hudby, zpěvu,  zvonění všemi zvony a 
zvonky.  Obyvatelé  zblízka i  zdáli  se 
připojovali.   Zapalovali  svíčky, 
rozsvěceli světla a stavěli je do oken. 
Jedním  z nejhezčích  velikonočních 



zvyků  byla  jízda  po  osení.  Na 
velikonoční  ráno  přijížděli  jezdci  na 
vyzdobených koních z Rudolce  přes 

pole   do Kostelní Břízy. První jezdec 
vezl  kříž.  Ostatní  jezdci  vezli  svíce. 
Z dálky je již zdravily kostelní zvony. 
Na  vjezdu  do  vesnice  je  přivítal 

duchovní   a  doprovodil  je  velkými 
zástupy obyvatel ke kapli. Tam jezdci 

předali faráři kříž i přivezené svíčky. 
To  vše  za  slavnostní  promluvy 
vedoucího  jezdce.  Farář  pak  pronesl 
krátké  kázání   o  posvěcení  osení  a 
udělil  jezdcům  požehnání.  Na  to  se 
jezdci  seřadili  u válečného pomníku. 
Vůdce jezdců vzpomněl   dojemnými 
slovy na padlé a poukázal na nutnost 
zachování  starých  zvyků  a  vyjádřil 
naději, že se zvyky a obyčeje včetně 
jízdy  po  osení  budou  dodržovat  i 
v budoucnu.  Následovalo  trumpetové 
sólo „Měl  jsem kamaráda“,  které  ve 
všech  přítomných  zanechalo  pocit 

důstojnosti  tohoto  okamžiku.  Zatím 
co se duchovní a přihlížející ubírali do 
kostela na mši,  pokračovala jízda do 
Kamenice, Lobzů, Noviny, Horního a 
Dolního Rychnova. Všude byli jezdci 
nadšeně  pozdravováni.  V poledne  se 
jezdci  navraceli  do  svých  domovů 
s pocitem toho, že  starý, hezký zvyk 
je  stále  udržován.  Večer  se  pak 
pořádal  takzvaný  jezdecký  věneček, 
kde se mladí z vesnice i z okolí znovu 
sešli a tancovali a slavili až do ranních 
hodin.“ 
K ostatním jarním slavnostem patřili: 
Májka, ( Maibaumfeier):
První neděli v květnu byla na návsi, v 
pozdějších letech na hřišti, postavena 
májka.  V  předvečer  byl  jehličnatý 
strom,  nejčastěji  jedle,   darovaný 
panstvem, oloupán až ke špičce. Často 
byl  oloupaný  kmen  ještě  namazán 
mýdlem,  aby  byl  velmi  hladký.  Na 
konec jedle  se navázaly pestré pentle 
a také párky. V neděli odpoledne byla 
májka  postavena  za  velké  účasti 
obyvatel,  zvuků  hudby  a  jásotu 
mládeže.  Pak  se   k  májce  vydaly 
taneční  páry.  Předtančení  provedli 

takzavaní  „Plotzknecht“  a 
„Plotzmoad“.  Třikrát  sami  obtančili 
májku, pak se k tanci přidali  ostatní. 
Okolo  tanečníků  stáli  diváci  a  se 
zalíbením  přihlíželi.  Mezi  tím 
zkoušeli  někteří  kluci  vylézt  na 
májku, aby se zmocnili párků. Komu 
se  podařilo  vylézt  až  na  vrchol,  ten 
naházel  párky  mezi  přihlížející.  Po 
několika  tanečních  kolech  přišli  dva 
kluci s pilou a sekerou převlečení za 
dřevorubce, aby májku porazili. Přišel 
také  myslivec  a  nyní  začalo 
vyjednávání o tom, jakým směrem má 

strom padnout.  Přišla  také „dívka“ s 
jídlem. Byl to také  převlečený kluk. 
Nesl  na  zádech  nůši,  ve  které  byly 
housky,  párky  a  pivo.  Za  velkého 
halasu  začala  příprava  svačinky.  Po 
posilnění  se  mohla  májka  konečně 
porazit. Před tím byl myslivec k májce 
přivázán,  protože  se  s  dřevorubci 
neshodl.  Během řezání  se   myslivec 
vysvobodil  a  dále  jen  představení 
přihlížel. S vrcholem stromu táhli pak 
chlapci  a  děvčata,  taneční  páry,  také 
dřevorubci atd. doprovázeni obyvateli 
do tanečního sálu (dnes sál restaurantu 
U Bílého koníka). Kapela pro všechny 
vyhrávala k tanci až do raních hodin. 
Vrcholek  májky  byl  o  přestávce 
vydražen.  Májové  pobožnosti 
(Maiandachten):   byly  na  počest 
pany  Marie   pečlivě  připravované  a 
nazdobené. Byly pořádány  v kostele 
v  Kostelní  Bříze  a  také  střídavě  ve 
všech  kaplích   farnosti  (Rudolec, 
Krásná  Lípa,  Arnoltov,  Hluboká  a 
Bystřina).  Obyvatelé  se  na  nich 
účastnili  velmi  aktivně.  Letnice 
(Pfingsten):  Na  letniční  neděli  se 
chodilo  na  domácí  mši,  která  byla 
doprovázena  kostelním  pěveckým  a 
hudebním sborem. Na letniční pondělí 
se pořádala pouť do Chlumu sv Máří. 
Průvod rodin vedl přes Špígl, Šabinu, 
tam se přejelo přívozem a pak kolem 
zámku Chlumek nahoru na Chlum sv. 
Máří. Ne vždy se v kostele dostávalo 
místa k sezení nebo stání. Po mši  se 
lidé  pokoušeli  nalézt  v  hostincích 
místo  k  jídlu.  Pro  děti  byly 
nejoblíbenějšími  stánky  s  cukrovím, 
zábavní  atrakce  nebo  kolotoč.  Po 
všech těchto dojmech a zážitcích se v 
odpoledních hodinách táhlo s pamlsky 
a  hračkami pro děti zase domů.
Také  církevní  slavnosti  jako  např. 
Svátek Božího těla (Fronleichnam), 
Nanebevstoupení  (Himmelfahrt) a 
zejména náš církevní svátek Petra a 
Pavla byly  tradice,  které  obyvatelé 
rádi  udržovali.  Svátek  sv.  Petra  a 
Pavla jsme slavili  29./30.června . Byl 
to současně také konec školního roku. 
V těchto dnech se vždy konal na návsi 
tradiční  roční  trh.  Tento   svátek  byl 
pro staré i mladé z daleka i  z blízka 
oblíbená a radostná událost. Kramáři, 
hostinští,  pouťoví  baviči,  cestující 
řemeslníci  a  jiní  obchodníci  tu 
nabízeli  své  výrobky.  Tance  a 
obveselení  bylo  pro  každého  z 
farnosti.  Sváteční  mše  byla  vůbec 
dobře  navštěvovaná  a  kostel  nemohl 
všem  věřícím  nabídnout  místo  k 
sezení.  Mše  byla  doprovázena 

Jezdci z Kostelní Břízy, zleva učitel Friedl, starosta Miksch, Baron Gotlieb Brand-
Kopal.

Průvod od Špitální kaple.

Jezdci příjíždějí z Rudolce, 1937.



místním pěveckým sborem, kostelním 
sborem a hudebníky. Udržování všech 
svátků,  obyčejů  a  tradic  a  spolková 
činnost dělaly z Kostelní Břízy určitý 
středobod ve Slavkovském lese.“ Tak 
vzpomíná  Lorenz Zartner  na  některé 
významné jarní svátky . q

Poslední dny války
Konec války v Kostelní  Bříze nastal 
6.  května  1945.  Podle  vyprávění 
pamětníků byla  už před tímto  datem 
na  věž  kostela  vyvěšena  bílá  vlajka. 
Ne všichni obyvatelé s tím souhlasili, 
ale  vlajka  na  kostele  zůstala.   Z 
vyprávění  hajného  v  Kostelní  Bříze, 
Josefa Kerna,  se dovídáme o dalších 
událostech té doby:

„V  den,  kdy  u  nás  skončila  válka, 
přišli  do Kostelní  Břízy tři  SS mani, 
jeden  důstojník  a  dva  vojáci.  Chtěli 
společně  s  domobranou  bránit  naši 
vesnici.  Byl  přivolán  velitel 
domobrany,  správce  statku  Miksch. 
Vysvětlil těm můžům, že tady je válka 
u konce.  Když  se  chtějí  bránit,  měli 
by to udělat mimo vesnici tam vzadu 
na  rohu  lesa.  Miksch  dal  těm  třem 
sebou  ještě  výslužku  a  oni  se 
odloudali  směrem  ke  Kamenici. 
Druhý den, když jsem šel Saatlohem 
(pomístní  název),  seděl  důstojník  v 
hustém podrostu a zeptal se mne, zda 
bych  mu  nemohl  obstarat  pracovní 
oděv. Šel jsem do Arnoltova k mým 
rodičům a přinesl jsem mu kalhoty a 
pracovní sukni. Když jsem pak přišel 
znova zpátky,  už byl  pryč.  Vojenská 
označení,  pistoli,  opasek,  helmu  a 
čepici tam ale zahrabal.
Méně by mohlo být známo, že v tento 
čas  v  Kostelní  Bříze  byla  umístěna 
rota  kadetů.  U  mne  v  hájovně  byli 
ubytováni rotmistr ze  Schwarzwaldu 
a jeho pucflek. Tenhle rotmistr projel 
pak  kolem  našeho  domu  s  bryčkou 
taženou dvěma koňmi.  Jeho pucflek, 
Anna, moje žena a já jsme stáli před 

domem.  Ještě  nám  zamával 
kloboukem.  Komentář jeho pucfleka: 
„Tak dlouho jsem s ním byl a teď mne 
nechal  ve  štychu“.  Večer  zmizeli 
důstojníci  na  spodní  cestě  v  lese. 
Pistole zahrabali u řezníka Mühlhanse 
v zahradě. Ve vsi zůstala zbylá rota s 
pár poddůstojníky.  Když  se  přiblížili 
Američané,  schovali   se  vojáci  ve 
sklepích  a  domech.  Jeden  četař  pak 
přeci  jen  nahlásil,  že  je  zde  rota 
mladých vojáků.  Americký důstojník 
naplánoval  jejich  vyzvednutí   příští 
den,  ale  zřejmě  zapomněl.  Tak  se 
postupně vojáci  poztráceli   do všech 
směrů,  hlavně  do  Bavorska.  Krátce 
před  tím  odhodila  protahující  rota 
německých  vojáků  své  zbraně  v 

blízkosti  Kostelní  Břízy,  mezi  nimi 
také  MG42  (kulomet  německé 
armády).  V  křoví  poblíže  Klášterka 
(pomístní název) zůstaly ležet antény 
a přístroje vysílací stanice. Abychom 
opět  uvedli  časový  údaj,  bylo  to  6. 
května, kdy Američané vjeli v koloně 
tanků  na  Marktpltz  před  kostel. 
Odbočili  z  hlavní  cesty na Mýtině a 
přijeli přes Rudolec. Taktéž 6. května 
vjeli  američtí  vojáci  v  teréních 
automobilech  do  Arnoltova,  odbočili 
u  Špíglu.  Některé  nárazníkové 
jednotky přitáhly do horní  vsi  (mezi 
Kostelní  Břízou  a  Arnoltovem)  a 
vykopaly  ochrané  zákopy   blízko 
našeho  domu  na  Pitscherově  poli. 
Starosta Arnoltova Bock, který mluvil 
perfektně  holandsky  a  anglicky  a 
mimo to disponoval telefónem, musel 
dělat  pro  Američany  překladatele. 
Zprostředkoval  při  tom  úspěšné 
jednání,  které  nakonec  vedlo  k 
pokojnému předání Sokolova.
Během  těchto  hektických  dnů  jsem 
byl stále  pracovně na cestách a mohl 
jsem  mnohé  pozorovat.  A  tak  jsem 
také  viděl,  jak  jeden  starší  muž  z 
Kostelní Břízy,  v blízkosti  skalky na 
Suchém  vrchu,  častěji  zahrabával 

dokumenty,  které  sem  přitáhl  v 
ruksaku.  Byly  to  dokumenty  strany 
(NSDAP),  označení,  mateřské  kříže, 
pásky na rukáv, vlajky atd. A tak jsem 
pak dost často seděl a četl v listinách a 
dověděl  jsem  se  tak  mnohé  o 
kostelobřízských souvislostech tohoto 
období.
Vůbec se mnohé dálo v této době  v 
lese  i  na  polích.  Především  horní 
kamenická cesta byla  očividně velmi 
rušná.  Vojáci,  civilisté,  tuláci, 
dezertéři,  všichni  procházeli  touto 
vrchní  cestou  podél  lesa,  aby  táhli 
dále  ve  směru  na  Bavorsko.  Jeden 
voják z  Arnoltova a  jeden z  Mýtiny 
byli  na  dovolené  a  čekali   úspěšně 
čtrnáct  dní  na  konec  války.  V 
posledních  dnech  se   také  vynořila 
vojenská  policie  a  ptala  se  mne  po 
vojácích. Přirozeně jsem nikdy nikoho 
neviděl.  V  tenhle  čas  přišli  jednou 
nahoru  na  Suchý  vrch  tři  muži  v 
kloboucích a mysliveckém oblečení a 
ptali se mne na možnost koupele. Šel 
jsem s  nimi   do Gulasengu k Velké 
Libavě.  Tam  mne  ještě  poprosili, 
abych  hlídal  dokud  nebudou  hotovi. 
Jednou sem  přišel voják, na pravém 
rameni  dva páry bot  a na levém pár 
Knobelbecherů  (vysoká  kožená 
okovaná   bota  Wehrmachtu).  Z 
legrace  jsem  se  zeptal,  jestli  by  mi 
mohl  dát ty vysoké boty.  Chtěl si  je 
raději  vzít  ssebou  do  Bavorska. 
Potom, po celé měsíce až do vyhnání, 
chodili  přes  hranice  mnozí,  kteří 
přenášeli  domácí  vybavení  a  peníze 
do  Bavorska.  Také  naše  sousedka 
Anna chodila často přes hranice. Mně 
také  vzala  mnohé  ssebou.  Jednou  ji 
chytili  čeští  hraničáři.  Byla  zbita  a 
zkopána.  Peníze,  které  měla  přenést 
pro  jednoho  Kostelobřízáka,  jí  byly 
samozřejmě  odebrány.  Nyní  nastaly 
těžké  časy.  19.  května  byl  majetek 
sudetských  Němců  postaven  pod 
českou  národní  správu.  Statek  s 
pozemky, hospodářskými budovami  a 
zámkem  byl  spravovám  českým 
komisařem.  Nejdříve  to  byl  komisař 
Frömml,  později  štábní  komisař  Opl. 
Baron Viktor Brand – Kopal, vlastník, 
byl vyhnán ze svého zámku. Bydlel na 
faře.“ Tak na konec války v Kostelní 
Bříze vzpomíná Josef Kern.
Setkání  amerických  vojáků  s 
domorodým  obyvatelstvem  popisuje 
ve  své  knize  Květen  bez  šeříků 
Vladimír  Bružeňák:  „Odpočívající 
vojáci  se  brzy  dostali   do    kontaktu 
s  domácími  obyvateli.  Mezi 
Američany  bylo  mnnoho  vojáků 

Celkový pohled na Kostelní Břízu na konci války.



tmavé  pleti,  které  místní  nikdy 
neviděli a setkání s nimi vyvolávalo u 
nich zajímavé reakce, umocněné i léty 
nacistické propagandy, která černochy 
prakticky srovnávala s nebezpečnými 
a primitivními  zvířaty.  Takoví vojáci 
se v tento den objevili   i  v Kostelní 
Bříze,  kde  je  jako  malý  chlapec 
poprvé spatřil Walter Schlug: Jeden z  
našich příbuzných, který před válkou  
pracoval v Americe, nám jako dětem 
vyprávěl, že tam žijí lidé černé pleti.  
Také jsem věděl, že takoví lidé žijí v  
Africe. Nikdy, až do května 1945, kdy  
se k nám dostali  Američané, jsem je  
ale  neviděl.  V  tom  květnu  byli  na  
krátký čas američtí  vojáci i  u nás, v  
Kostelní Bříze. Prostě najednou stáli  
před naším dvorem tři vojáci, jeden z  
toho  černý.  Byli  jsme  překvapeni  a  
také jsme se báli.  Oni ale chtěli  jen  
mléko  a  vajíčka,  za  což  zaplatili  
dvěma  krabičkami  cigaret.  
Poděkovali a zase odešli. Poprvé jsme  
viděli člověka s jinou barvou kůže. O  
pár dní  později  jelo  jedno z  velkých  
amerických nákladních aut z Kostelní  
Břízy do Rudolce, nezvládlo zatáčku a  
sjelo  do  pole,  kde  zůstalo  stát.  
Osádce, ve které byli i dva černoši, se  
nic  nestalo,  ale  nemohli  dostat  auto  
zpět  na  silnici,  Potřebovali  nějaký  
tahač, to ale mělo trvat. My děti jsme  
se  k  nim  začali  opatrně  přibližovat,  
oni  se  tomu  smáli  a  dávali  nám 
sušenky. Ledy byly prolomeny. Starší  
žáci s nimi zkoušeli navázat kontakt a  
použít své znalosti angličtiny, a ono to  
trochu šlo.  Později  přišli  i  dospělí  z  
okolí. Vojáci si  udělali oheň a vařili  
na  něm  kávu,  která  tak  zvláštně  
voněla.  Poznali  jsme,  že  černí  jsou  
vcelku  příjemní  lidé,  i  když  jim  asi  
muselo  být  trapně,  když  se  na  ně  
chodili dívat děti i dospělí z okolí. Oni  
to  ale  snášeli  s  velkou  trpělivostí  a  
nedali  na sobě nic  znát.  Asi  za osm 
dní  tahač  přijel,  auto  vyprostil  a  
vojáci  odjeli.  Zanechali  v  nás  však  
trvalé vzpomínky, i když jim ve válce  
muselo  padnout  mnoho  kamarádů,  
byli na nás hodní a nikomu se za nic  
nemstili.“ q
KAMENNÉ VELIKONOČNÍ 

POSELSTVÍ

KAMENNÉ VELIKONOČNÍ 
POSELSTVÍ

Milovníkům  umění  můžeme 
připomenout,  že  na  západním  průčelí 
kostelní  věže  se  nacházejí  dva 
renesanční kamenné reliéfy ze 16. stol. 
s velikonoční tématikou. Pod zvonicí je 
umístěn  obdelníkový  reliéf  s  motivem 
ukřižování Krista. Vladimír Prokop píše 
ve  své  knize  Sokolovsko,  umění, 
památky  a  umělci  do  r.  1945  toto: 
„Tento  výjev  je  obohacen  postavami 
můžů  šlechtického  původu  a  figurami 
žen  a  dětí  (nejspíše  rodina  donátorů), 
vše v zajímavém lineárním uspořádání 
hlav přítomných.“  

Nad  vstupem  do  věže  je  umístěn 
trojúhelníkový  reliéf  s  motivem 
zmrtvíchvstání.  Vladimír  Prokop  o 
reliéfu  píše:  „Renesanční  dílo  ze  16. 
století  zobrazuje  tradiční  pojetí  této 
novozákonní scény, je však překvapivě 
dramatický  (například  zděšení 
přítomných zbrojnošů) a s ohledem na 
tvar  kamenné  desky rovněž 

kompozičně  zdařilý“.  Oba  reliéfy  jsou 
řazeny  mezi  nejvýznamější  renesanční 
kamenické práce v horním Poohří.q
VELIKONOCE NA TALÍŘI

Velikonoční  výzdobu  i  nabízené 
velikonoční  pokrmy   můžete  i  letos 
posoudit  v  restaurantu  U  Bílého 
koníka.  Již na Zelený čtvrtek kuchaři 
podle  tradice  nabízí  hostům  něco 
zeleného k snědku.  Ve sváteční dny 
je  připravena  řada  dobrot,  ze 
kterých  si  jistě  každý  vybere. 
Můžeme  jmenovat  silný  vývar  z 
jarních kuřátek s noky s medvědím 
česnekem,  králičí  stehno  se 
špenátem  a  dvojím  knedlíkem, 
pstruha na hráškovém pyré a nemůže 
chybět  ani  nádivka  s  kopřivami, 

tentokrát v baby kuřátku.  Velikonoce 
bez jehněčího nebo kůzlecího nejsou 
Velikonoce.   Samozřejmě  kuchaři 
pamatovali i na tento zvyk a nabídnou 
pečené jehněčí kolínko. Jako sladkou 
tečku si pak můžete dopřát tvarohový 
koláč s vrstveným ovocem. Pokud se 
rozhodnete  restaurant  ve 
velikonočním  čase  navštívit, 
doporučujeme  rezervovat  si  místo 
včas  třeba  na  tel.  čísle  352601217. 
Přejeme  Vám  veselé  Velikonoce  a 
také dobrou chuť. q
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PROJEKT VĚŽNÍ HODINY 
V minulých číslech Listů jsme Vás 
seznámili s tím, že v rámci oprav 

kostela sv. Petra a Pavla se opravuje 
vnitřní část věžních prostor pro 

umístení nových kostelních hodin.

Chtěli  bychom,  aby první  slavnostní 
bimbání  věžních  hodin  uslyšeli 
návštěvníci  Vánočního  koncertu  v 
prosinci tototo roku. 

S radostí můžeme sdělit, že projekt již 
podpořila řada dárců:

Alice a Josef  Novotní

Radek Tvrdoň a Klára Tvrdoňová 
Heinzová

Petra Heinzová

Jitka a Pavel Heinzovi

Radka a David Kumpertovi

Jaroslava a Radek Pokludovi

Irene Adler

Eva Velíšková

MUDr. Luboš Fišer

a anonymní dárci.

Pokud se chcete  připojit  i  Vy,  můžete 
tak učinit dle následujících pokynů.

Symbolicky  jsme  rozvrhli 
předpokládané  náklady  do  minut  na 
hodinovém  ciferníku.  Můžete  tak 
podpořit  jednu  nebo  více  „minut“. 
Každá  minuta  na  ciferníku je 
ohodnocena  485 ti korunami.

Těšíme  se  na  Vaší  spolupráci  a  na 
výsledek společné práce.

ČSOB č.ú.:154314555/0300, variabilní 
symbol  5, do  zprávy  příjemci  prosím 
uveďte jméno příjmení a email nebo tel. 
číslo.

Ukřižování Krista, 16. stol.

Zmrtvýchvstání Krista, 16. stol.
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