rau

DUU

jJU~e!Uld:

Náboienská obec v Praze ITI-IV
vxpomene a oslavl v těChto dnech
25. výroči SNého osamostatněni.
Touiha po náboženské obrodě našeho národa, pro.ievená založe.nim
českoSl<YVenské církve 8. ledna 1920,
strhla i občany Malé Strany a
Hradčan. Svědči o tom zápisy pří·
pravného výbor~ v Praze HI. kter~
jsou plny radostného nadšeni, obě
tavosti a zápal'u po náíboženské
opravdovosti křesťanů vstupujídch
do nové církve. z počátku byli při·
!a.řeni k náboženské obci v Praze I.
'- V r. 1927, kdy jejich počet dosáhl
dvou tisfc členů, byla v Praze III·
IV schválena samostatná nábožen·
ská o-bec. Prvttím farářem byl Ar·
hošt Kolá>ř, od r. 1934 zde působil
Dr Ot:to Rutrle, v r. 1938 tu nastoupil Dr Zdeněk Trtí.k, který zde zů
stal plných 10 let. Od r. 1948 do
konce r. 1950 ·byl farářem Miloš
Lochman, 'n yni vede duchovní s1právu f<:~Jrář, b.\'V.i profesor náboženství
Karel Vodička. Ta'ké předsedové
rady starších byli většinou lidé obě·
tavf a nábožensky uvědoměli. Ny. n'~.iší předseda rady starších Fran, tišek Meduna vykonává velmi obě·
tavě
funkci předsedy a zároveň
funkci varhaníka při všech boho·
službách a pobožnostech už plných
10 let. Vděčně se zapsal v srdce
příslušníků drkve' zdejší obce obě.
tavý a nadšený pracovník. dlouhol~tý člen rady starších Josef Král.
V prvých létech byly bohoslužby ko·
nany ·. na . náměstích . ve školách,.
V ' sokolovně. Až teprve v r. 1942 PO·
da'řilo se získat do nájmu od pražské obce kostelík Jana Křtitele Na
prádle. Všehrdova ul. Tento kostelík, připominaný už v r. 1142. bě·
hem· staletí několikrát přestavěný,
za Josefa II. zrušený, později prá·
delna a skladiště, byl obětavou pra·
ci a .značným finanč. ·nákladem pří·
slušníků církve .zrestaurován v útulnou bohoslužebnou síň.· Nábof.enská
obec v Praze III-IV oslaví své 25.
Výročí pěveckým koncertem v sobOtu 24. května v 19.30 hod. v Mal~transké .besedě. Bude zpívat pě
vecký sbor Farský za · řízení prof.
K y; Štěp·ky. Farnl úřad a rada
st. zve bratry a sestry ze soused·
ních · náboženských . obcí k laskavé
· účasti. Vstupenky možno zajistit na
far. úřadě č. tel. 427-87. V neděli 25.
května o půl deváté ráno poděkuje
náboženská obec Pánu Bohu za 25
let ,života a činnosti. Bis.k up Dr Mir.
Novák udělí svátost biřmování a
přijme od biřmovanců slib věrností.
Pří této slavnosti bude zpívati Pře·
mek KočL člen opery Národního
divadla.

