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československé husitské v Praze Vršovicích

EDITORIAL
Milé sestry a bratři,
když mi bylo cca 6-7
let, má babička mě
vzala do kostela.
Vzpomínám si, jak
řekla, že se musím
pokřižovat svěcenou
vodou a pokleknout

kojení, děkujeme pánu Bohu. Občas ale
hřešíme a proto nás vůle Boží zavede takzvaně dolů. Tehdy prosíme pána Boha o
jeho odpuštění a o jeho pomoc.
Co se týče mé osoby a mého života, děkuji Ti, pane Bože a děkuji i Tobě, Synu
Boží.

před Synem Božím.
Přítomnost Boha a Syna Božího jsem začal vnímat ve svém pubertálním věku, a
to když jsem potřeboval Boží pomoc. V
té chvíli jsem si částečně uvědomil Boží
spravedlnost. S přibývajícím věkem jsem
začínal více věřit v Boha.
Dnes děkuji pánu Bohu a Synu Božímu
za svůj život a za cestu, kterou mě vedou.

Sebastian Šup

Celý svůj dospělý život jsem chtěl být pokřtěn. Když Bůh viděl, že v něho věřím,
zavedl mě cestou přímo do chrámu Božího ve Vršovicích. Tam jsem poznal bratra
Davida, kterého jsem požádal o to, aby
mě pokřtil.
Po dvouletém pravidelném setkávání s
bratrem Davidem při hodinách katechismu, jsem se dostal ke křtu.
Boží vůle mi v dobách, kdy jsem nebyl
pokřtěný, ale v Boha jsem již věřil, poslala do cesty dívku jménem Šárka, která se
stála zákonnou manželka. Bůh mi také
do života seslal další dívku, mou dceru
Sabinku.
Do dneška děkuji oběma, pánu Bohu a
Synu Božímu za svou dceru a manželku,
za svůj život a cestu, kterou mě vede. Děkuji Bohu za to, že můj život je takový,
jaký je. A jak to v životě bývá, jednou nahoře a jindy zas dole.
Když jsme takzvaně nahoře a jsme spo-
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liturgický kalendár CCSH
REQUIEM AETERNAM

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ

Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis
Te decet hymnus, Deus, in Sion
Et tibi reddetur votum in Jerusalem
Exaudi orationem meam
Ad te omnis caro veniet

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
A světlo věčné ať jim svítí,
tobě přísluší chvála, ó Bože, na Sionu
A Tobě se splní slib v Jerusalémě
Vyslyš modlitbu mou
K Tobě všeliké tělo přichází

NEDĚLE V LISTOPADU
Mučedníků a svědků Páně (Všech svatých)
pátek 1. listopadu
Můj Bůh září do mých temnot. Ač jsem
ponížený ubožák, Panovník přec na mě
myslí. (Žalm 18,29 / Žalm 40,18)
První čtení: Sírachovec 2,7–11
Druhé čtení: Židům 11,32–12,2
Evangelium: Lukáš 6,20–36
Památka zesnulých středa 2. listopadu
Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo
věčné ať jim svítí. (4. Ezdráš 2,34–35)
První čtení: Jób 7,1–4.7–8
Druhé čtení: Jakubův 4,13–15
Evangelium: Lukáš 12,35–40
XXII. neděle po svatém Duchu
6. listopadu
Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci
před tebou úpím; kéž vstoupí moje modlitba k tobě! (Žalm 88,2–3)
První čtení: Jób 19,23–27a
Druhé čtení: 2. Tesalonickým 2,13–3,5
Evangelium: Lukáš 20,27–40

První čtení: Malachiáš 3,19–21 (4,1–3)
Druhé čtení: 2. Tesalonickým 3,6–13
Evangelium: Lukáš 21,5–19
poslední neděle po svatém Duchu
20. listopadu
Panovat bude od moře až k moři, od Řeky
do dálav země. Všichni králové se mu
budou klanět, všechny národy mu budou
sloužit. (Žalm 72,8.11)
První čtení: Jeremjáš 23,1–6
Druhé čtení: Koloským 1,13–20
Evangelium: Lukáš 23,33–43
1. neděle adventní
27. listopadu
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,
v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem
zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá
naději v tebe. (Žalm 25, 1-3)
První čtení: Izajáš 2, 1-5
Druhé čtení: Římanům 13, 11-14
Evangelium: Matouš 24, 36-44

XXIII. neděle po svatém Duchu
13. listopadu
Bůh slunci na nebi postavil stan, ono jak
ženich z komnaty vyjde. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem
k druhému konci a nic se neskryje před
jeho žárem. (Žalm 19,5–7)
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2Kr 5, 1-15c
2Tm 2, 8-15
ev. Lk 17, 11-19
O POKOŘE

Vedle pokory je vděčnost dalším,
neopomenutelným
průvodičem
víry,
doslova jejím polohovým vektorem,
určujícím její pohyb, její směr v reálném
světě. Víra bez pokory je stejně vyprázdněná,
nanicovatá, jako víra bez vděčnosti.
Vděčnost jako jeden ze základních atributů
víry – tak ke mně znovu promluvil
evangelní příběh o Ježíšově uzdravení deseti
malomocných. Těch deset nemá problém
s pokorou. Ježíše poslechnou a jdou se
ukázat kněžím, přesně tak, jak jim nařídil.
Nevzpěčují se, nemají problém přijmout
autoritu, bezesporu tedy pokora nechybí
žádnému z nich, ale: absentuje vděčnost, a
to dokonce u převládajícího počtu, neboť z
deseti se vrátí jeden, aby Ježíši poděkoval. Jak
příznačné! Myslím, že ten příběh je věrným
odrazem nás křesťanů. Ve své většině nám
nečiní problém respektovat autority, mám
na mysli ty duchovní, pokud jsou pro nás
skutečnými autoritami, problémem může
být absence vděčnosti. Příběh starověkého
válečníka Naámana, který byl zázračně
uzdraven ze svého malomocenství, v sobě
zahrnuje obě řečené podpůrné složky
víry, jak pokoru, tak i vděčnost. Naáman,
navzdory svému válečnickému naturelu i
počátečnímu zdráhání nakonec s pokorou
přijme, co je mu prorokem Elíšou uloženo:
jde a sedmkrát se omyje v Jordánu. Když
je zázračně uzdravený, vyznává, že není
Boha na celé zemi, jenom toho izraelského.
Příběh má ale své další pokračování, na
které zpravidla v rámci bohoslužebného

čtení už nedochází, a sice, Naáman
nabízí Elíšovy odměnu jako projev své
vděčnosti. Naáman je tedy jak pokorný,
tak i vděčný. To je v ostrém protikladu
toho, co následuje. Poté, co Elíša odmítne
Naámanovu nabídku přijmout od něho
věcnou odměnu, situace využije mládenec
Géchazí z kruhu Elíšových žáků, který po
Naámanově odchodu od proroka se na
Naámana obrátí a lstí od něho vyláká pro
sebe stříbro a sváteční oděv. Za své jednání
je nakonec Géchazí potrestán, je stižen
stejným malomocenstvím, jakým trpěl dříve
Naáman. Tolik biblický text. Poučení z něj
pro nás: k víře patří jak pokora, tak vděčnost.
V pokoře posloucháme, ve vděčnosti jsme
pohnuti směrem k dárci milosti. Poučení
druhé: v pokoře a vděčnosti nám mohou
být často vzorem i lidé, u kterých bychom
podobné hodnoty nečekali. Naáman byl
protřelý bojovník, drsný muž, pohan,
jinověrec, a přece: poslechne i projeví
vděčnost. Géchazí naopak, je jeden z nás,
prorokův žák, s poslušností problém nemá,
ale vděčnost za to, co dostává, mu schází.
Proto jde a s klidným svědomím obelhává
Naámana, dokonce jménem svého učitele.
To, čeho se mu dostalo, pošpiní následným
jednáním, ve kterém není ani stopa po
vděčnosti. Pokora je přijetí, vděčnost je
pohyb z nitra sebe samého směrem ven –
k Bohu, ke druhému člověku. Kdyby byl
Géchazí vděčný, spokojený s tím co má,
nikdy by nejednal proti svému učiteli,
protože mu chyběla vděčnost, následně
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KÁZÁNÍ
morálně selhal. Tolik starozákonní základ
k Ježíšovu uzdravení deseti malomocných.
Spojnicí není jenom zevní faktor stejné
nemoci – malomocný byl Naáman, i těch
deset nešťastníků, a všichni byli Božím
zázrakem uzdraveni, protože jinak to ani
nejde a každé uzdravení, ať už k němu
dojde jakkoliv, je více či méně zjevný
zázrak. Co je dál spojuje, je rozměr pokory
a vděčnosti. A opět nápadně podobný
motiv tam i tady. Jako bychom nečekali, že
Naáman bude pokorný a vděčný, a naopak
obě hodnoty spíš hledali u Géchazího, tady
je deset malomocných, z nichž devět patří k
vyvolenému národu a desátý je Samařan. Z
nich ale jenom on jde a vrací se za Ježíšem,
aby mu poděkoval.
Přátelé v Kristu,
je důležité neztrácet ve víře ze zřetele obě
hodnoty. Po nich máme lačnit, je vyhledávat,
jim se otevírat, nechávat se jimi proměňovat,
a tak i uzdravovat. Už ne z malomocenství,
na to jsou díky Bohu antibiotika či další
vynálezy soudobé medicíny, co zůstává
beze změn, je pokora a vděčnost – ty jsou
stejné po staletí. Víra, která člověka učí
pokoře, je bezpochyby cenná, když nás ale
nenaučí i vděčnosti, svou cenu ztratí pro
nás, stejně jako pro druhé lidi. Možná vám
to celé připadne jako nějaké jazykohrátky
a zbytečné nimrání se ve významech textu,
které v něm ani nejsou, ale tak to není.
Jsem bytostně přesvědčen o tom, že víra
nemá cenu, když se s ní nepojí vděčnost,
stejně jako pokora. Pokora a vděčnost jsou
však rodné – jednovaječné sestry – Marie a
Marta, patří k sobě, jedna ke druhé, jedna
druhé. Pokorných křesťanů je spousta,
poznají se v pokleku, ve kterém se sklání
před Bohem, dávají tak průchod své víře,
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vděčných křesťanů je o poznání méně.
Nepoznáte je poklekem, poznáte je tím, jak
se chovají, ale i tím, jak se nechovají. Když
je člověk plný vděčnosti, jde za druhým,
a při vědomí, kolik se jemu dostalo, dává
průchod své vděčnosti směrem ke druhému:
třeba tím, že ho pozve na kafe, nebo za něj
zaplatí útratu v hospodě, nebo mu přidá na
benzín, nebo ho utěší v nemocnici, sedí u
jeho lůžka, převlékne mu postel, ochotně
vynese odpadky, pomůže druhému v jeho
slabosti. Anebo se to pozná v tom, co určitě
neudělá druhému: neokrade ho, nevyláká
z něj peníze na základě lži, nechytračí,
aby se sám obohatil, získal výhody, dobře
se měl na úkor někoho jiného. Vidíte, na
kolik malomocenství jsem přišel, a prý je
ta nemoc na ústupu: kdepak, všichni jsme
šťastnými obyvateli leprosária, kape z nás ta
nemoc do všech směrů, a často o tom ani
nevíme. Co nám může otevřít oči je pokorné
pokleknutí před Pánem, ale to samo o sobě
nestačí. Je ještě zapotřebí udělat i další krok,
či spíše řadu kroků – směrem ke druhému
člověku. Ale základem toho vykročení za
druhými je pocit vděčnosti. Vděčnosti, ve
které si člověk uvědomuje, čeho všeho se
mu dostalo a dostává a má v sobě touhu
předávat to dál. Jenom taková víra má cenu,
jenom taková víra uzdravuje, jenom taková
víra zachraňuje pro věčnost. Z těch deseti
uzdravených slyšel jenom jeden to, co mu
Ježíš řekl – v potitulkové scéně, která se
odhalí jenom těm, kteří si na ni počkají:
Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila!
Kázání 9. října 2022 v Husově sboru ve
Vršovicích
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PROGRAM NA LISTOPAD
2.11.

17 hod.

středa

Modlitba za zemřelé

kolumbárium

2.11.

17.30

středa

Requiem - John Rutter, zpívají
Pražští pěvci

kostel

6.11.

10.00

neděle

bohoslužba

slouží D. Frýdl,
káže O. Nováček

13.11.

10 hod.

neděle

bohoslužba

slouží D. Frýdl

15.11.

19 hod.

úterý

Večer Komunitního centra
MANA - zpívá Slávek Janoušek

Divadlo MANA

20.11.

10 hod.

neděle

bohoslužba

slouží D. Frýdl

20.11.

19.30

neděle

derniéra hry Země česká,
domov můj?

Divadlo MANA

23.11.

10.00

středa

schůze rady starších

sákristie

25.11.

10 hod.

pátek

bohoslužba pro seniory

Vršovický zámeček,
slouží D. Frýdl

27.1.

10 hod.

neděle

I. neděle adventní

slouží D. Frýdl

KONTAKT
Moskevská 34/967
101 00 Praha 10-Vršovice
e-mail: info@husuvsbor.cz
www.husuvsbor.cz
e-mail faráře: david.frydl@gmail.com
271724317 (Farní kancelář)
731100059 mobil faráře

Vršovické divadlo MANA
Centrum MANA, zapsaný spolek
asistent produkce: Tobiáš Frýdl, tel.
778001097
www.vrsovickedivadlo.cz
e-mail: produkce@vrsovickedivadlo.cz
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KOMUNITNÍ CENTRUM MANA

V

lednu 2022 vzniklo při Husově sboru ve Vršovicích Komunitní centrum MANA
jako doprovodný projekt k investičnímu grantu EU získaného za účelem opravy
vnější části budovy kostela Husova sboru. Do konce roku 2023 je tedy možné účastnit
se komunitních aktivit, které jsou pro účastníky zdarma. Co komunitní cetrum nabízí?
Vedle tvořivých aktivit jako jsou výtvarné a tvůrčí dílny (Výtvarné tvoření a Maska, loutka, kostým), divadelní dílny (Co takhle dělat divadlo a Nenech se odradit) a pohybové
kurzy pro seniory (Zdravý pohyb) je zde například i kurz Konflikt jako výzva, který
nabízí možnosti řešení konfliktů a sporů jak na osobní, tak na právní úrovni. Pro děti
zde probíhá kurz Biblické příběhy, kde se děti seznamují s příběhy z Bible, ztvárňují je
výtvarně, učí se tematicky zaměřené písně. V budoucnu bychom rádi otevřeli a naplnili
kurz Dialogos: příběhy kultur, kde se budou potkávat zástupci různých kultur.
Všechny aktivity mají jedno společné – nejsou to kurzy v tom slova smyslu, že člověk
přijde a je něčemu učen, v něčem vzděláván. Jsou to skutečně doslova aktivity, kdy je
velký prostor dán i účastníkům, jejich tvořivosti. Ti mohou přicházet s různými nápady a návrhy. Lektoři mají za sebou mnohaleté zkušenosti nejen ve svém oboru, ale i v
přidružených oborech (např. muzikoterapie, arteterapie apod.). Proto svůj přístup staví
na podpoře jakékoliv tvůrčí iniciativy. Každý lektor svou aktivitu staví především na
tvůrčím procesu, nikoliv na výsledku. V tvrůčím procesu je možné dozvědět se o sobě i o
světě spoustu užitečných věcí. Jak funguji ve společnosti nebo v komunitě, jak vnímám
okolí, svět a jak ho vnímají ostatní. V KC MANA je k tomuto sdílení vytvořený prostor,
který je bezpečný v tom smyslu, že respektuje každého jedince, jeho názor a pohled na život. KC MANA má zájem na tom, aby se zde potkávali lidé z různých sociálních skupin
a v různých životních etapách: maminky s dětmi; lidé, kteří zrovna řeší náročnou životní
situaci; senioři, kteří chtějí aktivně trávit čas; rodiny, které nemají peníze na kroužky pro
své děti; lidé, kterým se prostě jen líbí koncepce aktivit. Pokud mluvíme o kreativním
procesu – i tady je potřeba, aby došlo k veřejnému výstupu. Aby každý měl možnost
předvést to, co se mu podařilo, získal zpětnou vazbu, byl pochválen. Neplatí to jen o
dětech. I dospělí chtějí být pochváleni za to, že jim něco jde. Něco, co nedělají profesionálně, nebo co se zrovna učí. Proto každý měsíc pořádáme ve Studiu MANA hudební
večery Z plna hrdla. Oslovujeme všechny, kdo mají rádi hudbu, kdo si zpívají nebo hrají
na nějaký nástroj. Pomáháme zájemcům se na hudební večer připravit a vystoupit. Nyní
máme za sebou již 3 hudební večery, 29. května nás čeká další – s cimbálem!
Pomaličku připravujeme i divadelní výstupy. Přicházejí k nám dospělí lidé, kteří se věnují recitaci. Každý pátek s dětmi tvoříme divadlo, ukazujeme jim, co znamená vystoupit ze
všednosti a začít si hrát. děti si píší scénáře, tvoří kostými a… hrají si společně se svými
rodiči. Budeme velmi rádi, když se nám podaří potěšit sérií divadelních scének nějaké
shovívavé publikum. Přijďte se k nám podívat, u nás budete vítáni! Informace o aktivitách KC MANA získáte na tel.: 777 887 174.
Tereza Krčálová
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. listopadu o 11. hodině zaletována byla plechová kaseta a v ní uloženy: stavební
plány Husova sboru, opis listiny městské rady táborské ověřující pravost kameny
z Kozího Hrádku, zazděného během stavby pod věží, kterýžto kámen viditelný je ve sboru pod chórem ve stěně zadní, dále přípis rady starších Československé církve v Táboře,
týkající se věnování tohoto kamene radou města Tábora, číslo časopisu „Stráž na Táboře”
se zprávou o předání kamene radou města Tábora náboženské obci naší, dále některé
fotografie z této slavnosti, fotografie slavnosti zavěšení zvonů a rozpočet na varhany firmy
Melzer a jiné památky. Zaletovaná tato kaseta dána do úložného kamene, který věnoval
bratr Ing. Němota, t.č. místopředseda rady starších a jenž je viditelně zazděn ve foyeru
Jiráskova divadla. Po uložení kasety do otvoru v tomto kameni připraveném, požehnal
farář kasetu křížem s přáním, aby „věky přetrvávala stavba našeho sboru“, načež schránka
pokryta isolační deskou z dehtového papíru, na níž stavbyvedoucí pan Suchánek nanesl
vrstvu cementové malty a na ní položeny cihly. Pak učinili na kámen poklepy: nejstarší
člen rady starších Jindřich Jelínek, farář Václav Šťastný, br. Konstantin Weinzettl, bratr
Josef Pancíř, Ing. Antonín Němota s dcerou Věruškou , projektant stavby architekt Karel
Truksa, stavitel Jaroslav Dvořák, stavbyvedoucí p. Suchánek a za dělnictvo p. Douda.
Tehdejší kronikář bratr farář Šťastný zmiňuje se o tom, že do úložného kamene měl býti
vložen „pamětní spis“, který se však ztratil a bratr farář byl podezírán, že se tak stalo jeho
vinou. Do kamene byl prý vložen spis jiného znění sestavený jedním členem rady starších.
Pisatel této kroniky našel však v památkách po zemřelém bratru Ing. Antonínu Němotovi „Pamětní listinu“, která podle všech známek je onou původní, ztracenou listinou, o
níž se zmiňuje bratr farář Šťastný. Je to v červených deskách volně vázaných šest pergamenových listů s umělecky psaným textem černou a červenou tuší. Text listiny je tento:

Pamětní listina
v úložném kameni Husova sboru náboženské obce v Praze XIII – Vršovicích, uložena dne
5. října léta Páně 1930.
Všem, kdož čísti budou, požehnání Boží a bratrsky upřímný pozdrav!
Ve dvanáctém roce samostatnosti našeho státu, spravovaného prvním presidentem republiky, „Osvoboditelem“ Dr. Tomášem G. Masarykem, v desátém jubilejním roce Československé církve, když jejím patriarchou byl Gustav Adolf Procházka, za rady starších:
• předsedou: Emil Kubík, odborný učitel – Vršovice,
• místopředsedou: Ing. Antonín Němota, stavební rada ministerstva veřejných
prací,
• tajemníkem: Josef Kubíček, oficiál státních drah,
• zapisovatelem: Josef Janoušek, technický správce,
• pokladníkem: Josef Pancíř, vrchní oficiál státních drah ve výslužbě,
• hospodářským správcem: Josef Koukal, zřízenec městské vodárny,
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• jednatelem: Karel Plaček, úředník Občanské záložny,
• matrikářem: Jindřich Jelínek, ředitel ve výslužbě,
členy Alois Brabec, ředitel Živnostenské záložny ve Vršovicích, Ing. Otto Zelenka, strojní
inženýr, Amálie Stránská, ředitelka škol, JUDr. Jaroslav Šafář, magistrátní rada a tajemník
Svazu měst, Miloslav Wünsch, účetní oficiál státních drah, Anna Slámová, soukromnice,
v době, kdy vedl duchovní správu náboženské obce, založené a úředně schválené v únoru
1923 , bratr Václav Šťastný, farář, bratr Karel Brodský, pomocný duchovní správce, bratr
Zdeněk Bártl, duchovní katecheta,
kdy do farního obvodu náboženské obce vršovické náležely obce: Vršovice, Háje, Hostivař, Hrnčíře, Chodov, Měcholupy Dolní a Horní, Petrovice, Šeberov a Záběhlice a osada
Práče,
kdy náboženská obec čítala 7807 příslušníků, uložena tato pamětní listina u příležitosti
požehnání zvonů br. patriarchou G. A. Procházkou v úložném kameni našeho sboru,
zbudovaného na pamět nesmrtelného mučedníka, velikého syna národa našeho Mistra
Jana Husa a věnovaného duševní potěše a obrodě českého lidu.
Dne 22. září léta Páně 1929 konána za hojené účasti na staveništi slavnost odevzdání kamene z Kozího Hrádku, darovaného pro základ Husova sboru radu staroslavného města
Tábora, z tohoto historický památného místa, kam uchýlil se z Prahy k dalšímu pobytu
Mistr Jan Hus, a kde napsal četné vynikající spisy svoje kámen zazděn během stavby do
nosné zdi v ose sboru pod věží pod chórem proti oltáři.
Husův sbor postaven dle návrhu a plánu architekta Karla Truksy z Prahy, za jehož dozoru
po stránce architektonické i stavební provedena stavba stavitelskou a podnikatelskou firmou Václav Nekvasil v Karlíně, (na stavbě zástupce firmy stavební Jaroslav Dvořák a polír
Suchánek.) Stavební náklad cca tři miliony Kč.
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Se stavbou započato 10. března 1930 a v témže roce bude dokončena, aby odevzdána
byla 1. ledna 1931 v úplném rozsahu svému účelu.
Stavba řešena v celku svém tak, aby kromě bohoslužebného sálu, farního úřadu a příslušnými místnostmi obsahovala i takové místnosti, jež pronájmem přispěly by k rentabilitě
stavby, neboť náboženská obec kromě 300. 000 Kč získaných prodejem původního pozemku, jichž užila k úhradě vnitřního zařízení a jiných drobných vydání, kromě daru
opět příslušníků svých, neměla jiných vlastních prostředků. Stavební úvěr opatřila podnikatelská firma V. Nekvasil, a vzala na sebe i opatření definitivního úvěru, čímž náboženské obci umožnila vlastně provedení stavby.
O získání pozemku „Na Kovárně“ od obce pražské zasloužil se člen rady starších bratr
Dr. Jaroslav Šafář.
Členové rady starších horlivě se snažili spolupůsobiti ku včasnému a šťastnému dokončení stavby, a k jejímu zajištění po stránce finanční do budoucna, v bolestném vědomí, že
vláda neplní daného slibu církvi československé, že bude přispívat i na stavby jejích sborů.
Budiž zde viditelně vzpomenuto obětavá spolupráce zesnulých dvou členů rady starších:
matrikáře bratra Krásného a pokladníka bratra Eduarda Pravdy.
A tak Bohu děkováno budiž, že dům tento, věnovaných pravému křesťanskému životu,
bude po svém úplném dohotovení odevzdán nejen účelům naší národní církve československé, ale též celé veřejnosti.
Při tom vděčně vzpomínáme světlé památky zakladatele a prvního patriarchy církve československé bratra Dra Karla Farského, na jehož počest nazvali jsme jeden ze tří zvonů
náboženskou obcí zakoupených u čes. firmy zvonařské R. Manoušek a spol. v Husovicích
u Brna jménem „Farský“, vedle druhých dvou, nesoucích jméno „Hus“ a „Komenský“ a
čtvrtého – umíráčku, darovaného místopředsedou rady starších bratrem Ing. Antonínem
Němotou.
Vzpomínáme vděčně těch, kdo v dávné minulosti připravovali osvobození českého ducha,
žehnáme blahé paměti všech buditelů a hrdinů, kteří po dobu temna, kdy národ náš byl
držán jako v zajetí, i v pozdější době, i v čase hrozné války světové připravovali naše osvobození, nešetříce ani životů svých pro lepší budoucnost národa našeho.
My, kdož dočkali jsme se ovoce jejich snah, práce a nejvyšších obětí, z nichž jedním jest i
vznik naší církve československé, přejeme všem, kdo přijdou po nás, aby v tomto božím
domě nalezli útěchy, a aby jdouce cestou Husovou za Kristem, došli největšího uspokojení duchovního k prospěchu svému, církve československé a drahého národa.
Městu našemu Vršovicům, celé Praze, vlasti a národu přejeme od Boha rozkvětu a dobra
v míře nejvyšší a toužíme po tom, aby náš Husův sbor byl všem i těm, kdož kráčejíce i
jiným směrem, po věky důkazem, že v nás žila neomezená úcta k svatému jménu Mistra
Jana Husa, věrného syna Kristova a velkého nesmrtelného Čecha a vroucně si přejeme,
aby se v národě plnila Mistrova slova: „Milujte se a pravdy každému přejte!“
Rada starších náboženské obce CČS v Praze XIII. – Vršovicích, 5. října 1930.
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KLAUN TO ZKOUŠÍ ZNOVU I.
PŘEDMLUVA, ANEB KLAUN TO ZKOUŠÍ PODRUHÉ
Když se nám, jednodušším lidem, udělá
v hlavě něco jako názor, pociťujeme
nutkání se s tím svěřit. A na bázi
takového nutkání vznikla onehdy
ta má knížka o tom,
jak si klaun povídá s Bohem.
Omnipotens aeterne Deus, to jsem zase já, ten komediant z onoho malého divadla na
Dejvické, č. 27. Už zase otravuju - budiž mi to prominuto. Ale ta první knížka našich
uskutečněných i neuskutečněných rozhovorů způsobila, že mám v hlavě lehký zmatek.
Neboli nesplnila zadání. Chtěl jsem si tam pěkně seřadit myšlenky, abych mohl ty nevyřešené přeřadit mezi vyřešené a odškrtnout si je, ale místo toho ty nevyřešené zůstaly
ne-vyřešenými a přibyly k nim i některé z těch, které jsem považoval za vyřešené. A tak si
říkám, proč jsem tu knížku vlastně psal?
A už tu byl ten známý Hlas, co mně občas zní uvnitř hlavy, a já mám za to, že mě to jen
tak napadlo.
,,Psal jsi ji, protože ses potřeboval svěřit."
A udělal jsem dobře? A opět je tu ten Hlas.
„Došel jsi k tomu, k čemu jsi došel, a já nejsem ten, kdo by trval na správné odpovědi - to
dělají paní učitelky v hodině počtů. Jen si vzpomeň, že když jsi napsal do sešitu to nešťastné 2 x 7 = 6, připsala ti paní učitelka do téhož sešitu vzkaz rodičům a ten zněl..."
Já vím: Žák Suchý má poněkud zvláštní způsob uvažování. Bylo by dobré obrátit se na
psychiatra. Čím dřív, tím líp.
Tak tenhle školní příběh se ve skutečnosti neudál napsal jsem ho tu jen, aby bylo trochu
legrace před oním vážnem, ku kterému se zde schyluje. Chci se tu vrátit k tomu, čím jsem
se zaobíral už v té minulé knížce: téma materialismus - idealismus.
Sám jsem se vždycky hlásil k názoru, že na počátku všeho, čili i na počátku mého uvažování, je idea, podle které se pak ono všechno odvíjí. Mí bližní, kterým občas říkám neznabozi,
to neuznávají. Vsadili na evoluci, během které se to všechno vyvíjelo jaksi bezděčně, případně náhodou, eventuálně metodou co se podaří, zůstává, co se nepovede, zmizí. Darwin
tomu říkal přirozený výběr. Čím víc o tom přemejšlím, tím víc si říkám - proč ne? Vždyť
mi vlastně vůbec nejde o to, zda evoluce ano, či ne. Dokonce si myslím, že evoluce ano.
Ale spíš uvažuju o tom, že celá evoluce může být iniciována ideou. O čemž povětšinou
materialisté ne-uvažují a jejich úvahy začínají samotným počátkem evoluce. Ale já si říkám,
že každá slušná opera má předehru, stejně tak jako intimní styk milující se dvojice. Proč
by ji neměla mít evoluce?
A najednou jsem si řekl, oč jsem vlastně ve svém přemejšlení bohatší než materialisté: já
totiž věřím téměř všemu, čemu věří oni, všemu, co nám, laikům, věda ke věření předkládá.
Jiří Suchý
11
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RADA STARŠÍCH
Rada starších je správní a výkonný orgán, který spolu s farářem řídí chod náboženské
obce. Je tvořena laiky, virilními členy jsou všichni duchovní ustanovení v náboženské
obci. Rada starších Náboženské obce CČSH v Praze Vršovicích pracuje v současnosti
v tomto složení:
Helena Zezulková (1954) - předsedkyně
Oldřich Nováček (1972) – finanční zpravodaj
Helena Valterová (1939)

David Frýdl (1974) – farář
Miloš Měřinský(1967)
Karel Červený (1957)

ZÁVĚRY ZE SCHŮZE RADY STARŠÍCH 16. 9. 2022
Jednání RS bylo zahájeno promluvou a společnými modlitbami členů RS s písněmi 67 a
150.
Aktuální stav hotovosti ke dni 19. 10. 2022: Banka: KB 48 215,93 Kč, MMB 1 678
699,90 Kč; Pokladna: 6 656 Kč.
Závazky po splatnosti ke dni 24. 6. 2022 nejsou žádné.
RS schválila předání účetnictví a jeho vedení od 1. 1. 2023 firmou Fubraland a.s..
Br. farář informoval RS o postupu prací rekonstrukce fasád Husova sboru a o finančním plnění spojeným s projektem č. 46 (oprava budovy) a následné úhrady faktur stavební firmě
(viz příloha Finanční plnění). Úhrady faktur dodavatelské firmě probíhají ze zbývajících
prostředků dotace a dále z půjčky od DR Praha ve výši 3 000 000 Kč.
Vzhledem k objemu finančních prostředků br. farář na základě zářijového usnesení RS
požádal DR Praha o navýšení stávající půjčky 7 000 000 Kč o částku 5 000 000 Kč, z toho
2 000 000 Kč jako překlenovací půjčka splatná v 1. pol. 2023.
Na návrh hospodářské komise PD se z fondů PD uvolní pouze 3 000 000 Kč.
RS schvaluje dodatky ke smlouvě o dílo s firmou Neobuilder č. 3 (prodloužení termínu dokončení stavby do 27. 10. 2022) a č. 4. (změny rozpočtových položek v rámci etap stavby).
RS schválila smlouvu o užívání varhan s Jakubem Janštou pro výuku žáku v ceně 10 000
Kč za pololetí.
RS schválila smlouvu o pronájmu divadla MANA od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 v ceně
1 000 Kč za každou akci pořádanou v předmětu nájmu. Platba za energie se hradí zvlášť.
Ze závěrů rady starších vybral David Frýdl.
Úplné znění zápisu je k dispozici v kanceláři farního úřadu
Vršovický Hlasatel – časopis Náboženské obce Církve čs. husitské v Praze Vršovicích. Vydává Husův sbor Praha 10 - Vršovice. Vedoucí
redaktor David Frýdl. Příspěvky zasílejte poštou na adresu Husova sboru, Moskevská 34, Praha 10, 101 00 nebo elektronicky: info@
husuvsbor.cz. Neprodejné – pro vnitřní potřebu církve. Vychází jednou měsíčně. K dostání na Farním úřadě. Cena dobrovolná, náklady
na jeden výtisk 10Kč.
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