
De'setl~i náboženské 9bce ·Praha III.~ IV. 
_ - svěfi~ a~s~tu~Íébo jubilea vzpomněla · ské a ~terské spoleČenství • sJnrtečné ' . 

riá.bož; ~obee . Praha m.:-IV. ve dnech 13. cirl.ve Kristovy. Jako symbol -:význam- ;: 
. a 14. března t. r. Nebyla to oslava ho- ného mezníku odevzdaly odbory nábo

nosná a mnohomluvná, protože celá ženské obce k jubileu hodnotně dary
obec si byla vědoma, že uplynulých de- bohoslužebné potřeby na oltář - jako 

·· set · let práce je póuze počátek velil>éhó výraz oběti v~ech pro věci světa Bo-
. díla, jež· za pomoci Boží bude rOsti do žiho. . · 

budoucnosti. Přes tó však byl tO mez- .Juhile,jní slavnosti byly zakončeny di
nf)\: (}esetileté radosti nad obrodou du- vadelnim představením "Její pastorky

: cha a bylo potřebí, aby se u něho obec ňa", jež z lásky nezištné jako vždy, za-
zastavila v přehlidce i ve slibu. hrál divadelní sbor "Žižka" nAboženské 

Přehlídka desetileté plodné práce by- obce žižkovské._ H:.:a přímo vyústllla v 
vykonAna na jubilejním ono slavné vítězství ducha, jež v nábo-

.va.uu'm shromáždění 13. března, na kte- žensko·mravním životě slavíme sami 
obec uvítala i zástupce br. diecés- nad sebou, nad zlobou světa v naději 

br. faráře Jaroslava Krejcárlm na nový život pravdy a ·lásky k Bohu, 
II. Hospodářská prosperita skrze Krista. . 

na 1. 700 příslušníkfi, se Tak nikdo v celém jubileu nemluvil 
čistého jmění za 10 o zásluhách svých nebo jinéh(). Nel!yla 

. se. v r. 1927 činilo 10.671.81 podceněna práce drobilA, ani vedoucí a 
Kč, :v. r. 1937 .133.475 Kč. Hospodářsl'ý významná. Laici i duchoV'ni si byli vě
výsl~ek Závisí na . vnitřní hodnotě ob- doml, že jejich osoby jsou pouze pro

nesobecké, nenáročné lásky lt středkem a · Božím · nástrojem k dílu 
- nehledala díkfi, pochvaly a církve. . 

nebylo dosaženo tak krás- Budiž nám však dovoleno, abychom 
··o···""~'~" Nutným předpokladem poděkovali všem, kdož sebemenši hřiv-

-~LŽ.dl~bo vnějšího vnitřní du- nou mravní či hmotnou přispěli ku po-

ho
za ú-

. vrcholem tlu-
"~přfslušnfkfl. • V .. díltfi~ 

.za dar krásných deseti let 
slibech nenáročné lásky 

v"'''"""'· laici i duchovní, bratr-

moci. 1\-láme před sebou nové úkoly. Vf
me, že leží před námi ještč značný kus 
náboženského úhoru, který nutno zpra
covati. Dali jsme si také program prá
ce a našli jsme odhodlání, zbylý úhor 
proměniti v kvetoucf zem. Proto prosí
me všechny, aby konali svou nenároč
nou a skromnou práci dále. S Božím 
přispěním a požehnáním do nové práce. 

Rada starších a fami úřad. 


