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Ves.
Také i ona je dnes ovlivněna průmyslovými stavbami, které se zrcadlí na vlnách řeky ve
třpytu slunce, a voda nese dál to mihotání, které znovu a znovu postupně mizí.
Ale my máme na dohled překrásný přírodní obraz, který vnímáme všemi smysly.
Nyní stoupáme vzhůru do kopce ve Vsi. Zde byl před staletími postaven majestátní
kostelík vyhlížející do dalekých rovin. Promlouvá nám nenápadným jazykem do srdcí.
Stoupáme do věže kostela, která se tyčí nad podélnou lodí, vzhůru do zvonice, ve
které jsou umístěny samostatně zavěšené zvony.
Největší z nich, 76 cm vysoký o průměru 76 cm, je na krku po obvodu zdoben
malým průběžným písmem v linii tohoto znění:

Česky: Ó králi přicházíš v míru. Roku 1485.
Tento zvon je jako jediný na Frýdlantsku datovaný z 15. století, váží 283,4 kg.
Vedle něj se vznáší střední, 59 cm vysoký o průměru 56 cm o váze 123,8 kg, zavěšený na
dřevěné hřídeli. I on má jako předešlý na krku po svém obvodu nápis, ve kterém jsou
slova oddělena pro lepší rozlišení dělicími znaky – zvonečky.
Tento zvon patří podle Dr. Ottese do časového období 1477 až 1517 a jeho nápis
zní:

Česky: Ó králi přicházíš v míru, Marie pomoz nám.

Velký zvon ve Vsi

Prostřední zvon ve Vsi
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Věž kostela byla několikrát opravována. Dochováno je to podle faráře Knotha v nejstarší
matriční knize z roku 1686 a zapsáno po provedené důkladné renovaci. Také v nedávné
době 1902 – 1904 prošla věž kompletní rekonstrukci poté, co se zjistilo, že trámy jsou
zcela zetlelé.
V té době také dostal kostel nový zvon, 41,5 cm vysoký o průměru 42,5cm. Třetí
největší zvon byl prasklý a více než jeden rok k nepoužití. Náhradní byl, po svém odlití
v Praze, vysvěcen světícím biskupem Kraslem na počest Marie a svatých Kašpara,
Melichara a Baltazara a pokřtěn jejich jménem.
Zvon je na svém krku vyzdoben arabeskami v okrajové liště, stejně jako obrázkem
Marie a výše uvedených tří svatých.
Jako nápis byla na plášti zvonu uvedena tato slova:
„ERNEST DIEPOLD IN PRAG
GOSS MICH UM 1902“

Česky: Ernest Diepold z Prahy mě odlil v 1902.
Na úderové hraně zvonu je vylisovaná ozdobná lišta.
Umíráček, 21 cm v průměru těžký 261 kg, nemá žádné ozdoby ani nápisy. Bohužel
se nepodařilo zjistit jeho původ.
Nedaleko kostela ve Vsi navštívíme osadu, jejíž jméno je odvozeno ze starověkého
lužickosrbského osídlení –

