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HISTORIE FARNOSTI NUSLE V LETECH 1903 – 1938 

 

     Cílem práce je zmapování života ve farnosti Nusle od jejího založení v roce 1903 až do 

začátku II. světové války. 

     Vzhledem k tomu, že o obci, od roku 1898 městu a od roku 1922 nové pražské čtvrti 

Nusle, není dostupné mnoho seriosní literatury, bylo v této práci čerpáno hlavně z pramenů. 

Stěžejními prameny byla Pamětní kniha farnosti  Nusle uložená na faře, Kronika náboženské 

obce církve Československé v Nuslích, uložená ve farním archivu církve Československé 

Husitské v Nuslích a Kronika II. chlapecké školy obecné v Nuslích, uložená na základní škole 

v Táborské ulici v Nuslích. Dále byly použity materiály z archivu hl. m. Prahy - Knihy změn 

náboženství, Knihy biřmovaných, Knihy pořádků služeb Božích a také zde uložený 

nezpracovaný fragment archivu farnosti Nusle. V Národním archivu byla objevena část 

korespondence Ordinariátu s prvním Nuselským farářem Karlem Jandou a na Pražském 

arcibiskupství  bylo možno čerpat z Katalogů kléru. 

     Záznamy o životě ve farnosti Nusle mají svá bílá místa, protože se v průběhu doby ztratil 

jak archiv obce Nusle, tak i archiv hejtmanství Vinohradského, kam Nusle správně patřily. 

Pamětní kniha farnosti také končí v roce 1919, po roce 1920 katolickou farnost zabrala pro 

své účely církev Československá. Od tohoto data byly informace skládány z jiných pramenů. 

     Zajímavostí je, že k církvi Československé přestoupili nejdříve dva nuselští katecheti a po 

krátké době i sám první nuselský farář Karel Janda, který se stal jejím duchovním správcem  v 

Nuslích. 

     Ve farnosti Nusle dosud chyběly zprávy o datu vysvěcení farní kaple sv. Václava a nastal 

problém, kdy slavit její posvěcení. Tuto informaci se podařilo najít v Kronice II. chlapecké 

školy obecné v Nuslích. Další zajímavostí při hledání pramenů bylo zjištění, že se na 

Pankrácké pláni měl stavět nový nuselský farní kostel. Náhodně byly nalezeny plány na 

zamýšlenou výstavbu kostela v podkroví fary ve farnosti Praha-Chodov. Tato stavba se však 

nikdy nezrealizovala. 
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