
Litické  zvony
Zvony kostelů jsou zvukem jejich srdce. Ať už je člověk kdekoliv ve vesnici či nedaleko, zvony 
odměřují jeho čas, oznamují mu šťastné i nešťastné události, mobilizují ho k obraně svého domova, 
zvou jej k oslavě svátků a připomínají mu běh dne. 

I Litice mají své zvony. Ve věži na opravené zvonové stolici jsou zavěšeny tři.
Nejstarším a největším je zvon Petr a Pavel z roku 1582, o němž latinský nápis říká, že v roce 1576 
se rozlil při požáru a byl přelit Gregorem Albrechtem na náklady chotěšovského probošta Adama 
Haslera. Jedná se o vzácný zvon, který se překvapivě zachoval až do našich časů.
Další zvony jsou mladší, z 19. století, a na věži nejsou původní. Jedná se o zvony Panna Maria a Anna.

ZVON „PETR A PAVEL“ z roku 1582
Historicky hodnotný zvon od Gregora Albrechta z Ostrova nad Ohří přelitý r. 1582
(jde o prokazatelně nejstarší zvon na území města Plzně).

   průměr    106 1/4 - 108,5 cm
   hloubka    74 cm
   tloušťka věnce  89-92 mm
   srdce jednoosé  95 cm / 24 cm
   koruna s 6 uchy

Nápis v minuskuli, jen na jižní polovině obvodu se zdobením:
/lilie/ greger albrecht von schlackenwerth hat mich gegossen /lilie/

Na jihu nápis: 
(1. řádek)	 ANNO	DN-I	•	I576	•	IN	DIE	D	GEORGII	COMBVSTA	
(2. řádek) EST	CAMPANA	ISTA	•	ANNO	VERO	•	I58Z	•	NVTVRN-DI
(3. řádek)	 PR-IS	ADAMI	HASLERI	PREPOSITI	CHOTIESSOVIENSIS
(4. řádek)	 DENVO	RESTAVRATA	ET	CONSECRATA	EST	IN	HONO=
(5. řádek) REM	DEI	OMNIPOTENTIS	ET	BEATORVM	APOSTOLORVM
(6. řádek) PETRI	ET	PAVLI

Zdobení doplňuje na severní straně Kristus na kříži s nápisem INRI.
Po stranách stojí P. Maria a sv. Jan, oba hledí ke kříži, mají paprsčité svatozáře.
Na jihu sv. Ondřej s křížem při levém boku a stojící světec, který píše brkem na svitek.
Na východě světec kráčející s mošnou na levém boku a s holí v pravici – sv. Jakub.
Na severu reliéfy dvou světců otlučené kladivem hodin.
Na západě reliéf světce, opět poškozený kladivem hodin. 

ZVON „ANNA“ z roku 1927
Ve východním poli zvonové stolice.
Od Rudolfa Pernera a syna z Českých Budějovic.

   průměr    79,2 cm
   hloubka    58,8 cm
   tloušťka věnce  57-59 mm
   srdce jednoosé  78 cm / 15,5 cm
   koruna talířová

Na jihu nápis drobnou kapitálou:

(1. řádek) PAROCHIANI	LITICENSES	HANC	
(2. řádek) CAMPANAM	IN	HONOREM	S.	ANNÆ	MATRIS	B.	M.	V.	
(3. řádek) ET	IN	PIAM	MEMORIAM	FRATRUM,	QUOS	BELLUM
(4. řádek) NATIONUM	ABSTULIT,	FUDENDAM	CURAVERUNT
(5. řádek) A.	D.	1927
(6. řádek) FECIT	MAGISTER
(7. řádek) RUDOLPHUS	PERNER	ET	FILIUS	B.	BUDVICII

Zdobení zvonu doplňuje:
Na severu reliéf sedící sv. Anny, po jejím pravém boku stojí P. Maria.

Uvnitř zvonu jsou četné litecké kazy (některé jsou zality olovem), 
proto není zvon motorizován.

ZVON „PANNA MARIA“ z roku 1927
V západním poli zvonové stolice (nejmenší zvon, tzv. umíráček)
Od Rudolfa Pernera a syna z Českých Budějovic.

   průměr    59-59,5 cm
   hloubka    45,5 cm
   tloušťka věnce  45 mm
   srdce jednoosé  56 cm / 12 cm
   koruna talířová

Na západě nápis drobnou kapitálou:

(1. řádek) PAROCHIANI	LITICENSES 
(2. řádek) IN	HONOREM	B.	MARIÆ	VIRGINIS 
(3. řádek) PATRONÆ	SUÆ	COELESTIS
(4. řádek) A.	D.	1927
(5. řádek) FECIT	MAGISTER
(6. řádek) RUDOLPHUS	PERNER	ET	FILIUS	B.	BUDVICII

Zdobení zvonu doplňuje:

Na jihu Immaculata stojící na zeměkouli,
s pravicí na prsou,
v levici spuštěné do strany drží lilii,
zeměkoule ovíjena hadem.


