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EDITORIAL
Milé sestry a bratři,
nedávno jsme s Ivou
po dlouhé době vyrazili
do kina a již u pokladny jsme viděli něco, co
jsme už dlouho nezažili:
téměř vyprodaný sál, ve
kterém zůstala poslední čtyři volná místa. Naštěstí dvě z nich sousedila ob jedno
místo a „pán mezi“ se ochotně posunul,
abychom mohli sedět vedle sebe. Nějací
později přišedší se o jedno místo dokonce
téměř poprali…
Potěšilo nás to o to víc, že jsme nešli na
žádný akční či fantasy film nebo snad
erotický thriller, ale na dokument Good
Old Czechs, pojednávající o dvou z našich letců působících u RAF – o Františku
Fajtlovi a Filipu Jánském. Prvně jmenovaného jsme měli tu čest náhodně potkat v
tramvaji: seděl hrdě zpříma, vlasy a vousy,
které jsme z knížek znali černé jako uhel,
byly již sněhobílé, u krku pečlivě uvázáná
kravata s vrtulemi - a mezi tím vším zářily
nepřehlédnutelné oči. Od druhého pána
jsme pak četli Nebeské jezdce a viděli i
stejnojmenný film (poprvé ještě v 80. letech v rámci Klubu mladého diváka nebo
jak se to vlastně jmenovalo).
Poměrně netradiční bylo i pojetí dokumentu – žádné „mluvící hlavy“, jak bývá
zvykem, ale sestřih archivních záběrů, a
to ne ledajakých okoukaných. A ten sestřih byl doprovázen dvěma hlasy, které
četly úryvky z deníků dotyčných pánů.
Síla osobní výpovědi byla o to větší, že
byli vybráni herci ve zhruba stejném věku,
ve kterém se oba protagonisté účastnili 2.
světové války.

Zajímavé byly pasáže pojednávající o
chování lidí v jednotlivých zemích, kterými naši průvodci procházeli: v Polsku,
ve Francii, v Anglii a v Rusku. Obzvláště
zajímavé bylo líčení Angličanů – i přes
určitou humornou nadsázku krásně vykreslovalo odhodlanost tohoto národa, se
kterou po jistou dobu statečně vzdoroval
Hitlerovi prakticky sám. Pro nás dva o
to zajímavější, že jsme ještě měli v hlavě
čerstvé zážitky z našeho dvoutýdenního
prázdninového putování po Anglii, o které od té doby říkáme, že je to země, která
se nedá vyprávět, ale která se musí zažít.
A něco podobného platí i pro film o
„dobrých starých Češích“. Nebudu vás tu
unavovat líčením obsahu filmu, běžte se
na něj podívat sami. Zejména v současné
době nám má zase co říci, i o strachu, který naši hrdinové zažívali.
Našim letcům působícím v RAF dlužíme
mnoho - nejen za to, co udělali za války pro nás, ale i za to, co bylo po válce
uděláno jim. My třeba našemu bývalému
sousedovi pplk. Josefu Hořejšímu, navigátorovi od 311. perutě, dlužíme pamětní
desku na našem domě – ústy ji tam věšíme už od doby, kdy odešel na svůj věčný
„sweep“…
Až tedy v programu některého z kin narazíte na film Good Old Czechs, vyražte
na něj. Lístek, který přitom budete držet
v ruce, bude taková malá splátka toho velkého dluhu. A pokud se nad poselstvím
toho filmu i trochu zamyslíte, nebude to
rozhodně žádný odpustek, proti kterému
náš Mistr Jan bojoval až do svých posledních dnů.
Ivo Myslivec (na obrázku jeho žena Iva)
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liturgický kalendár CCSH
MODLITBY NA MĚSÍC ŘÍJEN
1/ Bože, prosíme za mír na Ukrajině. Bolí nás srdce, když slyšíme o zavražděných
uprchlících z nově anektovaných oblastí na východě této země a o hrozbách těm,
kdo se v Rusku chtějí postavit mobilizaci. Prosíme tě, Pane, vyslyš naše prosby za lidi
ohrožené válkou kdekoliv v Evropě. Smiluj se, Hospodine!
2/ Prosme za oběti řádění hurikánu Ian na Floridě. Mnozí tamní obyvatelé našli smrt
v troskách domů, jiní utonuli. Řadě dalších se podařilo zachránit jen holý život, když
je živel o všechno ostatní připravil. Přijmi, Pane, tuto naši modlitbu za trpící! Smiluj
se, Hospodine!
3/ Modleme se za lidi ohrožené chudobou! Zvláště prosme za seniory, samoživitelky,
handicapované a jinak znevýhodněné a ohrožené skupiny obyvatelstva. Modleme se
za solidaritu bohatých s chudými! Smiluj se, Hospodine!
4/ Přijmi, Pane, modlitbu díků a chval za letošní úrodu polí, sadů, zahrad a vinic.
Děkujeme za plody lidské práce a dary země, které jsme z tvé milosti a štědrosti směli
přijmout. Děkujeme také za duchovní sklizeň, za nově pokřtěné, kteří se z tvé milosti
narodili z vody a z Ducha svatého. Jsme vděčni za každého, kdo se vrátil do společenství církve a obnovil svůj život s Bohem. Děkujeme ti, Pane.
Helena Smolová
NEDĚLE V ŘÍJNU
XVII. neděle po svatém Duchu 2. října
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on
sám bude jednat. (Žalm 37,5)
První čtení: Abakuk 1,1–4; 2,1–4
Druhé čtení: 2. Timoteovi 1,1–14
Evangelium: Lukáš 17,5–10
XVIII. neděle po svatém Duchu 9. října
Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý,
umyj mě, budu bělejší nad sníh. (Žalm
51,9–10)
První čtení: 2. Královská 5,1–15c
Druhé čtení: 2. Timoteovi 2,8–15
Evangelium: Lukáš 17,11–19
IXX. neděle po svatém Duchu 16. října
Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj
doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám,
svou písní mu budu vzdávat chválu. (Žalm
28,7)
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První čtení: Genesis 32,4–8a.23–31
Druhé čtení: 2. Timoteovi 3,14–4,5
Evangelium: Lukáš 18,1–8
XX. neděle po svatém Duchu 23. října
Modlitba poníženého proniká oblaky a neutiší
se, dokud nedosáhne cíle. (Sírachovec 35,17)
První čtení: Jeremjáš 14,7–9.19–21
Druhé čtení: 2. Timoteovi 4,6–8.16–18
Evangelium: Lukáš 18,9–14
XXI. neděle po svatém Duchu
30. říjen
Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž
velikou zálibu má v jeho přikázáních!
(Žalm 112,1)
První čtení: Izajáš 1,16–18
Druhé čtení: 2. Tesalonickým 1,3.11–12
Evangelium: Lukáš 19,1–10
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KÁZÁNÍ
Am 6, 1a.4-7
1Tm 6, 6-19
ev. Lk 16, 19-31
JAKO LAZAR

Vy faráři, slýchávám čas od času, vy máte
leben – život! Bydlíte zadarmo, žijete z
milodarů, v restitucích jste si nahrabali
miliardy s inflační doložkou – kdo jiný to
má? Nevíte co je to starost o živobytí, na vás
nedoléhá energetická krize, malé důchody,
nízké platy, co vy vlastně celé dny děláte?
Jednou do týdne kážete, co vás napadne,
kulturní památky za vás opraví stát!
Pokaždé, když slyším takové nářky, se ve
mně všechno bouří, protože nic z řečeného
neodráží moji životní ani profesní realitu
tak málo, jako taková mluva. Bydlení
zadarmo ve služebním bytě na faře znamená
být neustálým údržbářem, domovníkem,
správcem budovy, na kterého se kdokoliv
v denní a noční hodinu obrací – nikoliv
v duchovních věcech, ale: pane faráři,
protéká nám záchod, netěsní nám okna,
spustil se alarm. Když prší, pozvedám oči
k nebi nikoliv s díkůvzdáním, že země se
napájí k plodnosti, ale v obavách, že zase
proteče střecha, kde bude ucpaný svod,
a kdo za mnou přijde, že byl vytopený.
Milodary co nepokryjí ani bohoslužebné
výdaje, platy duchovních hluboko pod
úrovní průměrné mzdy, to všechno tvoří
realitu mé duchovenské služby; na druhou
stranu, když srovnám svoje pracovní
nasazení s prací faráře před sto lety, anebo
s duchovenskou službou generace kněží v
počátcích budování novodobé husitské
církve, říkám si, že i taková „nekritická“
kritika má něco do sebe. Odráží pohled
na mou práci očima těch, kteří ji nejsou

zasaženi, i to, jak čitelné je to co dělám, pro
okolní svět. Vlastně se ani příliš nedivím,
že nám lidé nerozumí, protože jsme to
často my věřící, kteří hovoříme jinou řečí,
náboženským ptydepe, kterým se sice skvěle
domluvíme mezi sebou, i s Pánem Bohem,
protože ten rozumí každé řeči, ale pro
druhé jsme nesrozumitelnými, podivnými
lidmi uzavřenými sami do sebe, do světa
své zbožnosti a zvláštních úkonů, které jsou
tak jiné od toho, čím žije svět tam venku za
zdmi kostelů a církví. A proto i hlasy těch,
kteří církvi a křesťanům nevěří, beru vážně,
sebespokojenost určitě není tím správným
křesťanským postojem: dělám všechno
dobře, ve víře, v práci, v zbožnosti, v rodině,
ve výchově, v partnerských vztazích. Kdyby
tomu tak bylo, ani bychom tu církev
nepotřebovali, vystačili bychom si sami se
sebou, a přesto: Pán Ježíš církev ustanovil a
věděl proč. Jsou mi blízká slova současného
papeže Františka, který o církvi hovoří
jako o polní nemocnici, jejímž prvním
úkolem je ujímat se těch, kteří se potřebují
uzdravit. Nenalhávejme si, že jsme Božím
královstvím na zemi, že jsme předsíní Boží
svatosti či svatostánkem, který si Bůh v
tomto světě rozložil, aby to „měl hezký“.
Ve skutečnosti jsme lazaretem, ve kterém se
jedni lazaři ujímají druhých, méně nakažení
léčí ty víc nemocné, respektive: ti, co svou
diagnózu znají, léčí ty, kteří o ní ještě
nevědí, zcela zdráv není nikdo. To vůbec
není špatná výchozí pozice, jméno Lazar
totiž v překladu znamená Bůh pomohl.
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KÁZÁNÍ
Prorok Amos varuje bezstarostné na Sionu.
Předpovídá konec hodokvasu povalečů.
Tváří v tvář takovým prorockým slovům
je vlastně ta současná kritika některých lidí
na adresu nás duchovních ještě poměrně
krotká. A tak ji přijímám za svou, protože
to často býváme my – bezstarostní na Sionu,
kteří si hoví ve svých náboženských pózách,
otupené svědomí mají za čisté, plní svoje
povinnosti, drnkají na nástroje, blábolí
za zvuku harfy, jak říká Amos, a přitom
jsou úplně mimo, protože nad tím, co by
je mělo trápit, si hlavu nelámou. A tady
se dostáváme přímou linkou do Ježíšova
podobenství o boháči a Lazarovi. Řečený
chudák Eliezer – Lazar leží na hnoji před
domem nejmenovaného boháče. Lazar
jméno má, boháčovo jméno zmíněno není
– nestojí za řeč, za to, aby si na něj někdo
vzpomněl. Boháč, na rozdíl od Lazara,
jakoby nebyl – i když má všechno, na co si
pomyslí. Boháč není Lazarem, na rozdíl od
něj na Boží pomoc nečeká. Podobenství o
boháči a Lazarovi mám moc rád. Přijde mi
totiž obrovsky útěšné, a to nejen z pohledu
Lazara, který se v řeči podobenství Boží
pomoci dočká. Je totiž útěšné a nadějné i
pro netečného boháče. Pokaždé při výkladu
tohoto podobenství zdůrazňuji, že z něho
nelze nic obecného vyvozovat o povaze toho,
co nás čeká za horizontem času. To není
popis, už vůbec ne místopis, jaké povahy je
nebe a peklo. Jedná se o podobenství, tedy
příměr co zůstane příměrem, podobností
s tím, co člověk důvěrně zná ze svého
života. A přece je v něm důležitý přesah.
Předně v tom, že člověk je odpovědný za
to, co dělá, ale i za to, co nedělá. Nečinnost,
netečnost, může být stejně smrtící, jako akt
agrese. Boháč z Ježíšova podobenství nijak
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na Lazara neútočil, dokonce blahosklonně
svolil, aby lehával u vrat jeho domu. To já
bývám mnohem striktnější než bezejmenný
boháč, když vidím bezdomovce, který
si rozloží spaní u vrat kostela – okamžitě
vybíhám, hrozím a dotyčného lifruji pryč.
Nedosahuji tedy ani kvalit zatraceného
boháče, co skončil v pekle. Důležité
varování pro mě. Role jsou, alespoň pro mě,
jasně rozdány – mně náleží být za boháče,
který s Lazarovým údělem nic nedělá,
přestože ho má stále na očích. Čím se utěšuji
a vidím v tom jiskřičku naděje, je, že i v
pekle lze patřit na Boží slávu, protože mrtvý
boháč vidí Abrahama, vidí Lazara, a ti jsou
v Boží slávě. Tedy i v pekle lze zahlédnout
Boha, říká mi to podobenství, a když to
podobenství říká, tak to bude něčemu
podobné. Jestliže i v pekle jde zahlédnout
Boha a dokonce s ním i mluvit, vidím v tom
hranice samotného pekla, není v tu chvíli
rozhovoru s Boží slávou boháč už v ráji? A
to navzdory Abrahamově proklamaci, že
nikdo – i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám
a naopak. „Nikdo nemůže,“ říká Abraham,
Bůh ale není nikdo. A od nikdo k někdo je
jediný krok, a i ten podobenství zmiňuje:
zmrtvýchvstání: „Nedají se přesvědčit,“
tvrdí Abraham, „ani kdyby někdo vstal z
mrtvých.“ Při vší úctě k praotci víry, vidím
to jako jeho výpověď. Jiná říká, že „Bůh tak
miloval svět, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“
Amen
Kázání 25. 9. 2022 v Husově sboru ve
Vršovicích o XXVI. neděli v mezidobí
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PROGRAM NA RÍJEN

2.10.

10 hod.

neděle

bohoslužba díkůvzdání za dary
země

slouží D. Frýdl,
káže O. Nováček

2.10.

13-18 hod.

neděle

Den architektury v Husově
sboru

komentované
prohlídky

9.10.

10 hod.

neděle

bohoslužby

slouží D. Frýdl

11.10.

16.30
hod.

úterý

Hudební matiné před Husovým sborem

pořádá KC MANA

14.10.

10 hod.

pátek

bohoslužba pro seniory

Vršovický zámeček

16.10.

10 hod.

neděle

bohoslužba

slouží D. Frýdl

19.10.

10 hod.

středa

rada starších

sákristie

23.10.

10 hod.

neděle

bohoslužba

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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ZE ŽIVOTA SBORU
ZA OPEROU NABUCCO DO ÚSTÍ NAD LABEM
neděli 11. září se naskytla členům sboru milá příležitost navštívit obnovenou premiéru Verdiho opery Nabucco v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Zásluhou naší
drahé sestry Jeleny Noskové, která je lektorkou zpěvu neméně vážené sestry Darii Gulayevy, která byla obsazena do hlavní role Abigail v řečené Verdiho opeře, jsme obdrželi
vstupenky na toto výjimečné představení. Okolo třetí hodiny odpolední se tak vydala
skupina poutníků z Vršovic na cestu za mimořádným hudebním zážitkem. Po dálnici
jsme byli v Ústí zhruba za hodinu, která nám rychle uplynula v družném rozhovoru. Potom už divadelní kavárna, foyer divadla a rychle na svá místa. Pan ředitel divadla zmínil v
zahajovací řeči jak paní pedagožku Jelenu Noskovou, tak i učitelku druhé hlavní postavy
Feniny, paní Gabrielu Beňačkovou, se kterou jsme se též během naší divadelní návštěvy
potkali. Dokonce připomenul i aktuální angažmá paní Darii v Husově sboru ve Vršovicích pod patronací pana faráře Davida Frýdla. Výkony všech zúčastněných byly mimořádné, odměněné dlouhým potleskem a ovacemi, dokonce i na otevřené scéně. Daria
Gulayeva v roli Abigail doslova září. Nenechte si její vystoupení ujít. Svým procítěným
projevem a úžasnou barvou hlasu dala postavě mimořádně působivý rozměr. Vážíme si
toho, že sestra Daria doplňuje pravidelně naše bohoslužby v Husově sboru svým zpěvem,
a tak chválí našeho Pána - spolu s námi nezpěváky. Po představení ještě krátké foto s přítomnými, a potom už rychle domů. Díky všem zúčastněným, ale i těm, kteří nám tento
výjimečný umělecký zážitek umožnili. Zaplať Pán Bůh!
redakce

V
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KRONIKA HUSOVA SBORU VIII.
ROK 1930

S

tavební Jubilejní rok vzpomínek a oslav založení Československé církve před deseti
lety, pro naši náboženskou obec pak zvláště památný tím, že se tu dokončilo dílo,
o němž ještě přede dvěma lety se snilo jako o velmi vzdáleném ideálu – stavba Husova
sboru ve Vršovicích.
Dne 27. února 1930 podepsána byla trhová smlouva, podle níž prodává obec Pražská za
účelem stavby sboru dílec č. kat.: 74, 292/3, 293 /16 za trhovou cenu Kč 69.850,- Velikost pozemku = 282 čtver. sáhu. = 1005 m2.
Na mimořádném shromáždění náboženské obce dne 9. března schválen byl rozpočet na
rok 1930 za účelem získání zápůjčky na stavbu sboru. Předtím v lednu byla zvolena užší
komise technicko – finanční, jejímiž členem byli bratři: E. Kubík, Ing. Němota, Brabec,
J. Janoušek, J. Kubíček a architekt Truksa.
Na vypsanou soutěž došly a 10. února otevřeny tři nabídky:
•
firmy V. Nekvasil na 2,522.703.- Kč,
•
firmy Tekla, Praha na 2,914.263.- Kč,
•
firmy Nejedlý – Řehák na 2,995.836.10.- Kč.
Stavební komise navrhla zadání stavby firmě Nekvasil z těchto důvodů: 1.) pro nejlevnější nabídku, 2.) proto, že dává záruku včasného ukončení stavby, 3.) že nabízí opatření
zbývající částky potřebné, event. celého úmoru. Návrh stavební komise schválila rada
starších ve schůzi dne 5. března.
14. února otevřeny nabídky řemeslníků počtem 39. Z nich zadány práce:
•
truhlářské firmě Schubert a Lukavský,
•
zámečnické firmě Urban a Sedlák,
•
natěračské firmě Uhlyárik a Dvořák,
•
ústř. topení firmě bři Bouřové,
•
elektrotechnické firmě Al. Roček,
•
plyno, vodovody kanalizace firmě Sysel,
•
práce sklenářské firmě Přibík a Fišer,
•
železné mříže a dveře firmě J. Dubšek.
Podnikatelská firma Václav Nekvasil zahájila stavební práce již 16. března a pokračovala v
nich tak úspěšně, že byla do zimy celá stavba hotova. Br. Ing. Němota daroval do základů
sboru dva žulové kvádry o váze 36q, jichž ale pro jejich přílišnou velikost nemohlo býti
použito a byl proto jeden z nich rozpůlen a do něj, jako do „kamene úložného“ bude
vložena listina některé památky. Postup prací, hlášený občas při bohoslužbách byl tento:
16. března započato s přípravnými pozemními pracemi: postavena ohrada, kanceláře a
kolna pro materiál. Tento týden bude započato s kopáním základů.
30. března: dováží se kámen do základů a jiný materiál, odváží se vykopávka, proti čemuž
byli někteří členové Sokola, jehož nová tělocvična má státi v blízkosti sboru.
27. dubna: základy k obytné budově jsou již vyzděny a začínají se kopati základy ke sboru.
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"Úložný kámen“ věnovaný bratrem Ing. Němotou pochází ze žulových lomů požárských
a váží 20q.
18. května: na stavbě obytné budovy dosáhlo se výše suterénu do stropu, u sboru končí se
výkop posledních základů v ulici „na Kovárně.“
1. června: výkop je úplně hotov. Základy pod sborem jsou již na všech stranách vybetonovány a vyzdívají se, rovněž galerie divadelního sálu jest již vybetonována. Nyní se betonují stropy a včera počato s osazováním schodů z přízemí do suterénu v obytné budově.
Suterénní místnosti jsou – kromě příček – hotovy a jejich zdivo rychle přibývá do výše.
8. června: přípravné práce pro vybudování kazetového stropu nad promenoárem a divadelním sálem jsou skončený a začne se s vyzdíváním prvního patra obytné budovy.
13. července: nejmenovaný dárce věnoval ve prospěch stavby sboru 1.000 Kč.
20. července: betonují se stropy a zřizují se příčky. Střecha jest již vybetonována, na ní
bude měděná krytina. V nejbližší době budou zazdívána okna a počne se s omítkou.
27. července: pod divadelním sálem vykopává se kotelna pro později možné zavedení
ústředního topení. Schody jsou osazeny do divadelního sálu i na galerii, v obytné budově
pak celé. Věž, na níž se staví bednění pro betonování, bude - na přání bratra patriarchy –
vyšší, než jak bylo původně projektováno.
17. srpna: pokračuje se v budování věže a ve stavbě příček u divadla. Schody z ulice sborového sálu jsou osazeny, měděná krytina na obytné budově dohotovena. Pracuje se na
omítkách a instalaci elektrického vedení, vodovodu a plynu. Varhany zadány osvědčené
firmě J. Melzer, továrna v Kutné Hoře. Na pořízení lavic koná se dobrovolná sbírka bratrem Bártlem a ředitelem Jelínkem.
31. srpna: stavba věže je ukončena, na vrcholu vztyčen kalich s dvojitým křížem. Počíná
se s úpravou fasády.
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19. září dodány byly zvony.
Od 3. listopadu úřaduje duchovní správa ve své kanceláři v novostavbě. Rodinami Jelínkovou a Pištínkovou věnovány byly statní a husitská vlajka.
Svůj zápis o postupu stavby končí bratr farář Šťastný těmito slovy: „Tak – třeba ne úplný
– přeci jen jakýsi obrázek učiniti si může čtenář těchto „stavebních informací“ o průběhu
celé stavby našeho sboru.”
V původní „Kronice“ zapsáno jest mnoho důležitých událostí slavnostních dnů, jak se
udály během tohoto, pro naši náboženskou obec, tak památného roku.
5. ledna odevzdala Jednota mládeže v upomínku 10. výročí založení československé církve Králickou bibli k bohoslužbám.
12. ledna účastnili jsme se s praporem manifestačního průvodu Prahou, který se konal v
rámci jubilejních oslav 10. výročí církve.
7. března rovněž s praporem holdovacího průvodu národního na Hrad k oslavě 80. narozenin prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. O dva dny později uvítali
jsme milovaného prezidenta u nás ve Vršovicích u příležitosti slavnosti položení základního kamene sociálním ústavu obce vršovické.
13. dubna oslaveno bylo 10. výročí slavnostním shromáždění v Smetanově síni Obecního
domu, odpoledne pak táborem lidu na Staroměstském náměstí.
5. října konala se „slavnost zvonů“. Od budovy reálky vyšel průvod v čele s br. patriarchou na staveniště sboru, kde byly zvony zavěšeny na zvláštním lešení tak, aby se jimi
mohlo zvoniti. Tam zapěl nejdříve pěvecký spolek „Smetana“ z Vršovic „Chorál Čechů“,
pak byl proslov br. předsedy, načež následovaly bohoslužby br. patriarchy s promluvou,
mezi niž vsunuto při vhodné stati zvonění a to čtyřikrát:
1. zvonem „Hus“ zvonili: farář, předseda, br. Brabec, kostelník;
2. zvonem „Komenský“ br. Brodský, Plaček, Kliner, s. Knoblochová;
3. zvonem „Farský“ br. patriarcha, Pancíř, inž. Zelenka, s. Fuchsová;
4. zvonem „Růžena“ br. Bártl, inž. Němota, Jelínek.
Po bohoslužbách zapěl „Smetana“ státní hymnu, načež se zvonilo všemi zvony čtvrt hodiny. (Poznámka.: čtvero zvonění bylo: 1.) na paměť osvobození čsl. národa,2.) za padlé, 3.)
na paměť 10 let trvání Československé církve a 4.) za zemřelé příslušníky ve Vršovicích.)
Zvony jež byly za okupace – kromě umíráčku, Růženy – sneseny a odvezeny, dodala firma bratři Manouškové v Brně. Byly ozdobený reliéfy a nápisy. Největší z nich „Hus” vážil
460 kg, zvon Komenský 350 kg a Patriarcha dr. Farský 160 kg. Tyto 3 zvony byly sladěný
na A dur akord (A, cis, E). Čtvrtý zvon „Růžena“ věnoval k uctění památky své zemřelé
choti br. inž. Antonín Němota. Cena tří velkých zvonů byla 19.605 Kč.
25. října pořádal kulturní odbor k oslavě jubilea naší církve a na paměť osvobození národa v sále metodistů akademii se programem hudebním, zpěvním i recitačním a s přednáškou smíchovského faráře Jos. Hlaváčka.
pokračování příště
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KLAUN SI POVÍDÁ S BOHEM IXX.
ZBYLÉ ZLOMKY NÁPADŮ, NA KTERÉ UŽ NEDOŠLO - DOKONČENÍ
e dnech, kdy jsem dospěl k názoru, že už bych měl konečně považovat svou knížku za
dokončenou (ne, že by opravdu byla), jsem si uvědomil, že ji fakticky dokončit nelze,
protože každá věta mi evokuje jiné věty, z nichž je třeba vybrat jedinou, abych udržel
jakous takous linii a kniha se nestala změtí (nemá k tomu daleko). Tak v těchto dnech '
kdesevzalo tusevzalo, objevilo se v novinách Napomenutí papeži Františkovi.
Určitě nebylo diktováno zlou vůlí, byl to jen zveřejněný nesouhlas s papežovými názory a informace o tom, jaké by měly být, aby je autoři Napomenutí mohli považovat za
hodné respektování.V devatenáctém století bylo vyhlášeno dogma o papežově neomylnosti. Bylo mi vštěpováno, že Svatý otec se ve věcech světských může mýlit, ale ve věcech
náboženských ne, protože tam
jsou jím hlásané pravdy diktovány
Duchem svatým. Takže mi
můj prostý rozum napovídá,
že spadají-li papežovy
myšlenky do oblasti teologické, nemělo by
se o nich pochybovat
a písemně v novinách už teprve
ne. Jsou-li to
úvahy světského
rázu, rovněž
by se nemělo
s nimi vést
polemiku,
protože jsou
to myšlenky
nezávazné,
myšlenky
soukromé
osoby, které
nevyžadují žádného
teologického
Napomenutí.
Nevím. I toto
je názor soukromé osoby
jménem Suchý,
a kdybyste přesto chtěli s jeho
názory polemizovat, mohlo by se
přihodit, že než byste své námitky sepsali,
on (čili já) by svůj názor
změnil. Dar neomylnosti
mi nebyl poskytnut. Ale myslím si, že to, co říká papež
František, jde v našem sekularizovaném
světě církvi jemu svěřené k duhu. Usiluje
o to, aby nebyla spolkem urputných advokátů konzervativních myšlenek, bez kterých se
církev mnohdy i po celá staletí obešla, než je některý z papežů vyslovil a ustanovil, a které
už dnešní člověk buď automaticky opakuje, anebo nechápe. Papež František nachází odvahu a sílu (odkud?), aby dveře, visící na poněkud zrezivělých pantech, otevřel těm, kterým
je současná katolická praxe poněkud cizí, a pozval je do církevního společenství. Stačí
nelpět na tom, co neodpovídá myšlení současných lidí dobré vůle, kteří nejsou způsobilí
myslet jinak, než je zvykem v 21. století.
Jiří Suchý
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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:
David Frýdl (1974) – farář
Helena Zezulková (1954) - předsedkyně
Oldřich Nováček (1972) – finanční zpravodaj
Miloš Měřinský(1967)
Helena Valterová (1939)
Karel Červený (1957)
ZÁVĚRY ZE SCHŮZE RADY STARŠÍCH 16. 9. 2022
Jednání RS bylo zahájeno promluvou a společnými modlitbami členů RS s písněmi 23 a
156. Aktuální stav hotovosti ke dni 24. 6. 2022: Banka: KB 34 314,93 Kč, MMB 4 649
886,89 Kč Pokladna: 2 177 Kč. Závazky a půjčky náboženské obce ke dni 24. 6. 2022
Závazky po splatnosti ke dni 24. 6. 2022 nejsou žádné.
RS vzala na vědomí informaci br. faráře, že byla uhrazena roční platba do společných
diecézních fondů Pražské diecéze ve výši 262 024 Kč.
Br. farář informoval RS o postupu prací rekonstrukce fasád Husova sboru a finanční situace
čerpání grantu a následné úhrady faktur stavební firmě. K dnešnímu dni bylo prostavěno a
proplaceno 9 277 675 Kč. Zbývá doplatit 7 500 354 Kč. Úhrada proběhne ze zbývajících
prostředků dotace a dále z půjčky od DR Praha.
Vzhledem k objemu finančních prostředků navrhuje br. farář požádat 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.
RS schválila úprava ceníku Vršovického divadla MANA na sezónu 2022/23. RS zároveň
deleguje na faráře (ředitele divadla) D. Frýdla možnost stanovení individuální výše slev z
daného ceníku.
RS schválila pořízení bezpečnostních kamer na objektu budovy Husova sboru ve výši 50
300 Kč s DPH. Dodavatel ORIS PLUS spol. s r.o.
RS navazuje na své usnesení z 26. 5. 2022 ve věci výroby držáků na vlajky na severním
průčelí Husova sboru a souhlasí s jejich pořízením dle předložené cenové nabídky.
RS souhlasí s podáním grantové žádosti ve věci renovace vlajek a původního mosazného
mobiliáře Husova sboru (mříže na vstupních dveří, oltářní svícen a jeho replika a vitríny).
RS souhlasí s renovací vazby Zlaté knihy Dary na Husův sbor.
RS schvaluje adopci hrobu Marty Harlasové na Olšanských hřbitovech a pověřuje faráře D.
Frýdla v jednání v této věci.
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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