NOVÝ ZVON PRO MĚSTO TOUŠKOV
Popis zvonu sv. Benedikta
Přesný popis zvonu sv. Benedikta pro Město Touškov, bude řešen při samotné výrobě falešného
zvonu, tedy zvonu vyrobeného z hlíny a vosku, který kopíruje přesnou podobu budoucího zvonu
před vytvořením formy a následného odlití zvonařskou bronzí.
Předběžný popis zvonu sv. Benedikta:
Zvon bude mít spodní průměr 1,14 m. A vysoký bude cca 1,20 m.
Koruna zvonu bude šestiramenná, tak aaby
by se podoba celého zvonu přiblížila stávajícím historickým
zvonům.
Dominantu zvonu bude tvořit historický znak Města Touškova a reliéf sv. Benedikta vytvořený z
obrazu umístěného v kostele v Městě Touškově.

Rádi bychom, aby zvon zdobily i znaky našich dvou nejstarších organizací a to Hasičského sboru
Města Touškova a TJ Sokol Města Touškova.
Texty na zvonu:
Je tradicí, že zvony od pradávna zdobí latinské texty z bible, nebo hesla svatých, většinou těch,
kterým je zvon zasvěcený. I v tomto případě se chceme držet tradice a na obvod zvonu pod korunu
umístit latinský nápis: CRUX SANCTA SIT MIHI LUX * NON DRACO SIT MIHI DUX
Což je latinské heslo sv. Benedikta a v překladu zní „Svatý kříž mi buď světlem, drak (tj. ďábel) ať
mi není vůdcem.“ Toto heslo odkazuje na kříž sv. Benedikta, který je umístěn i v kladrubském
klášteře, pod který náš kostel patřil dlouhá staletí.
Následné texty již budou v českém jazyce, které se budou do doby výroby zvonu ještě upravovat.
Je to z důvodu toho, žee je stále otevřená možnost koupit si na zvonu místo pro své jméno a následně
ještě není uzavřená možnost pro významné dárce jako je v tomto případě i Plzeňský kraj, který by
na zvonu v případě schválené dotace byl jistě také napsaný.
V tuto chvíli můžeme říct, že v textu dárců bude zmíněná Římskokatolická farnost Město Touškov a
též Česko-německý
německý fond budoucnosti, který přispěl částkou 200 000 Kč.
V neposlední řadě pak i Spolek Náš Touškov, který celý projekt obnovy zvonů do kostela v Městě
Touškově organizuje.
Další podoba zvonu se bude odvíjet dle nabídky zvonařské dílny ve smyslu zdobných ornamentů,
stylu písma atp.

