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Poděkování 

     Děkuji vedoucímu bakalářské práce za jeho vedení a rady při jejím zpracovávání. Dále 

děkuji Jiřímu Kusému, faráři v Nuslích za jeho ochotu a  pomoc při hledání pramenů, a také 

pracovníkům  archivu hl. města Prahy, Národního archivu, Kabinetu dokumentace a historie 

VS ČR a faráři Církve československé husitské v Nuslích. 
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1. Úvod 

    

   Cílem mé práce je zmapovat založení a počátky činnosti farnosti Nusle. Nusle jsou 

v současné době součástí městské části Prahy 4 a stejně tak i Pankrác, který s Nuslemi 

sousedí. 

    

     Vzhledem k tomu, že jsem se ve farnosti Nusle nenarodila a nevyrůstala od dětství, chtěla 

jsem se s ní blíže seznámit mimo jiné i tímto způsobem. Pod farnost Nusle patří i sousedící 

Pankrác, kde stojí filiální kostel sv. Pankráce. Kodex kanonického práva definuje pojem 

farnost takto: „Farnost je určité, natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, 

svěřené pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu 

pastýři.“1 I když jsou Nusle a Pankrác jedna farnost, fungují jako dvě samostatná společenství 

farníků. Většinou se při bohoslužbách v jednom kostele nesejdou, i když se o to náš duchovní 

pastýř snaží. Bohoslužby se konají duplicitně, v kostele sv. Václava v Nuslích pro nuselskou 

část věřících a v kostele sv. Pankráce na Pankráci pro pankrácké farníky. Nechci tím naznačit, 

že by mezi nimi bylo nějaké nepřátelství, ale panuje zde tento zvyk. Zajímalo mne, jestli 

nebyla v minulosti Pankrác samostatnou farností, následně přifařenou k Nuslím. A nebo, zda 

existuje další možné vysvětlení. Možná se mezi těmito dvěma městskými částmi v minulosti 

stalo něco, co by současný stav věci vysvětlovalo. 

 

     Na území nuselské farnosti stojí také komplex pankrácké věznice. Dalším mým cílem bylo 

proto zjistit, zda toto zařízení také patřilo v minulosti pod nuselskou (případně pankráckou) 

duchovní správu, nebo jestli mělo vlastního duchovního správce, na farnosti nezávislého. 

Zajímalo mne také, jaká zde byla organizace duchovního života chovanců tohoto ústavu. 

 

     Protože rozsah této práce je omezen a je předpoklad, že materiálů týkajících se života 

farnosti je mnoho, vybrala jsem si ke zpracování časový úsek od založení farnosti roku 1903 

do roku 1938. 

       

 

 

                                                 
1 Kodex kanonického práva, Zvon, Praha, 1994, str. 235 
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2. Prameny  

 

 

      Prameny, které jsem použila jsou uloženy na římskokatolické faře v Nuslích, na faře 

Církve československé husitské v Nuslích, na základní škole v Táborské ulici. Dále pak 

v Archivu hlavního města Prahy, v Národním archivu ČR, v Kabinetu dokumentace a historie 

VS ČR a na pražském arcibiskupství. 

 

 

2. 1 Římskokatolický farní úřad v Nuslích 

 

     Z pramenů  nalezených na faře v Nuslích  je pro tuto práci nejdůležitější Pamětní kniha. 

Je vázaná v pevných černých deskách s hnědým hřbetem a rohy. Velikostí ve formátu A4. 

Kniha má celkem 212 popsaných číslovaných  stran a její zápisy, které se týkají sledovaného 

období končí v roce 1919. Další zápis je až z roku 1960. Do roku 1919 je Pamětní kniha 

psána převážně v češtině, ale jsou zde i dva latinské a dva německé zápisy. Obsah knihy tvoří 

převážně opisy korespondence. Jedná se jednak o farní agendu, ale také o zápisy z jednání 

Obecního úřadu v Nuslích a jeho korespondenci, která dokumentuje založení nuselské 

farnosti a to co mu předcházelo. Pamětní kniha je na faře jediná, která mapuje sledované 

období, nebo alespoň jeho část. Po roce 1919 zabrala katolickou faru Církev československá, 

z důvodu přestoupení dvou katechetů a později i samotného faráře k Církvi československé. 

Tato odmítla vydat administrátorovi katolické farnosti archiv i bohoslužebné předměty a tak 

nastala několikaletá přestávka v záznamech této knihy. 

 

     Dalším pramenem je Kronika, vázaná v pevných deskách ve formátu A4. Má 25 

popsaných číslovaných stran. První zápis je datován 1978. Je psaná jedním rukopisem a jsou 

zde zaznamenány vzpomínky pamětnice paní Nacházelové. Je zde i poznámka, že v kronice je 

vložena jejich rukopisná podoba s autorizací paní Nacházelové. Bohužel tato se nejspíše 

z kroniky ztratila. 
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2. 2 Farní úřad Církve československé husitské 

 

     Z materiálů zde uložených je pro mnou sledované období důležitá Kronika náboženské 

obce československé v Nuslích. Jejím autorem je František Plechatý, zakládající člen této 

obce a od roku 1923 předseda rady starších, který sepsal několik dílů této kroniky 

v šedesátých letech minulého století. Zmiňuje zde, že kromě dobových novinových článků 

čerpal i ze starší kroniky Církve československé v Nuslích z let 1920 – 1930, jejímž autorem 

byl první farář Církve československé Martin Zeman (bývalý katolický katecheta při farním 

úřadě v Nuslích). Tato byla vydána tiskem jako brožura k desetiletému výročí náboženské 

obce.2 

 

     Kronika náboženské obce československé v Nuslích má 7 dílů. Každý díl mapuje čtyři až 

šest let života náboženské obce a pro sledované období je nejdůležitější díl první: rok 1919 - 

1925. Knihy jsou vázané v černých pevných vazbách ve formátu A4 a jsou psané na psacím 

stroji. Každý díl má cca 300 stran. 

 

 

2. 3 Základní škola v Táborské ulici 

 

     Ve školním archivu se nachází Kronika II. chlapecké školy obecné v Nuslích, ve které je 

mimo jiné zmínka o vysvěcení farní kaple sv. Václava.  Kronika je vázaná v pevných 

hnědočervených deskách s tmavším hřbetem a rohy, ve formátu A4. Je psaná rukou a má 400 

popsaných číslovaných stran. Je vidět, že v průběhu zápisů se několikrát změnilo písmo, 

podle toho jak se měnili kronikáři. Všechny zápisy jsou v češtině. 

 

 

2. 4 Archiv hlavního města Prahy 

 

     Ve fondu farního úřadu u kostela sv. Václava v Praze Nuslích je uložena zatím 

nezpracovaná část archivu římskokatolické farnosti v Nuslích. Jsou zde opisy korespondence 

a agenda farního úřadu. Tyto písemnosti nejsou číslovány a jsou adjustovány do dvou částí v 

měkkých papírových deskách. První je označena „II. Fasc. 1. – Bohoslužby, Pobožnosti, 

                                                 
2 Kronika náboženské obce církve československé v Praze – Nuslích , předmluva k prvnímu dílu 
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Kázání, Křesťanská cvičení“ a druhá „ II. Fasc. 3. – Osady farní zřízení, hranice, stav 

povšechný.“ 

 

     Dále jsou zde uloženy dvě knihy změn náboženství. První  Kniha změn náboženství 1920 

– 1921 je v pevné černozelené vazbě se štítkem. Tento obsahuje nápis „ Katolický farní úřad 

Praha – Nusle“. Rozměry knihy jsou    30 x 45, 5 cm. Druhou knihou je Kniha změn 

náboženství 1922 – 1938 o rozměrech 30 x 46 cm. v pevné fialové vazbě se štítkem 

nadepsaným „ Návraty 1922 – 38“. 

 

     Dalším materiálem je Kniha biřmovaných 1920 – 1936. Je v pevné černé vazbě o 

velikosti A3 s červeno bílým štítkem „KNIHA BIŘMOVANÝCH 1920 – 1936“. První záznam 

v této knize je z 1. června 1920 a poslední 10. května 1936 s poznámkou, že „záznamy 

pokračují v nové matrice 1936“. Tato však již v archivu není. Zápisy o biřmování jsou od 

začátku až do roku 1935 psány jedním rukopisem, kromě záznamů o visitacích a posledního 

zápisu z května 1936. 

 

 

2. 5 Národní archiv ČR 

 

V Národním archivu jsem objevila ve fondu APA III. část korespondence, která se vztahuje 

k nuselské farnosti. Není chronologicky seřazena. Zde se mi podařilo najít část osobních spisů 

prvního nuselského faráře Karla Jandy. 

 

2. 6 Kabinet dokumentace a Historie VS ČR 

 

      Pamětní kniha svatováclavské fary c. k. zemské trestnice v Praze založená na základě 

výnosu vysokého zemského presidia ze dne 31. srpna 1835 č. j. 5952, začínající rokem 1836. 

Tato kniha je ve formátu A4, psaná na psacím stroji, obsahuje 204 popsaných stran. Je však 

zřejmé, že jde o opis a původní kniha byla psaná ručně. Na poslední 204 straně, je poznámka 

„Obsahuje 188 stran, viděl a potvrzuje provinc. k. a. gen. vik. sekretariát, Dne 19. června 

1836, Anton Stagler v. r. provinc. sekretář, kulatá pečeť.“ Tato poznámka byla napsána v roce 

prvního zápisu do kroniky. 
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2. 7 Plány na výstavbu nového kostela na Pankráci  

 

     Na půdě fary farnosti Praha - Chodov, byly nalezeny materiály určené pravděpodobně pro 

výběrové řízení na chystanou výstavbu nového nuselského farního kostela na Pankráci. Nález 

zahrnoval hnědou obálku o rozměru A4, která měla na vrchu razítko s textem: „Jan Veselý, 

sklomalba, um. sklenářství, Praha Karlín 505, tel: 28707“ a kromě obálky zde byly kresby 

návrhů budoucího kostela. Jedná se o 5 kreseb tužkou na žlutém papíře o rozměrech A1. 

     Hnědá obálka obsahovala: 

1. Fotografie Pankráce z Karlova, se zakresleným kostelem a plánovaným Nuselským 

mostem, o rozměrech 23 x 17, 5 cm. (nedatováno, nesignováno) 

2. Tři fotografie oltářů z Kozlova (1932), Čestic a Pařezí s razítkem sochařsko – 

řezbářského závodu v Kutné Hoře ( asi ukázky prací firmy, která se ucházela o práci 

ve výběrovém řízení), všechny tři o rozměrech 17 x 18 cm. 

3. Návrh vitráže do okna s motivem Ježíše Krista, o rozměrech 17 x 18 cm. 

4. Návrh vitráže do okna s motivem Panny Marie, o rozměrech 17 x 18 cm.                     

Oba dva návrhy jsou na jednom archu tvrdého papíru. Na rubu je razítko s textem: 

„Jan Veselý, sklomalba, um. sklenářství, Praha Karlín 505, tel: 28707“. 

5. Fotografie lokality, kterou se mi nepodařilo identifikovat, její spojitost s Pankrácem 

lze vyvozovat jen z toho, že byla ve stejné obálce. Její rozměry jsou 22 x 16 cm. a na 

zadní straně má číslo 19 3 40 bez teček. 

6. Fotografie nalepená na šedý podklad. Je na ní zachycen pohled na Nusle a Pankrác od 

Karlova, ještě před výstavbou Nuselského mostu. Rozměry 16, 5 x 23, 5 cm., 

nedatováno. 

7. Fotografie nalepená na šedý podklad. Pohled na Nusle a Pankrác od Karlova, se 

zakresleným kostelem, plánovaným Nuselským mostem a domem, který vyplňuje 

proluku v Sekaninově ulici. Rozměry 23 x 17, 5 cm., nedatováno. 

8. Fotografie nalepené na šedý podklad. Dvě fotografie trojrozměrných modelů 

plánovaného kostela na Pankráci. Rozměry 12 x 17 cm. a 15 x 11, 5 cm., nedatovány. 

9. Fotografie nalepená na šedý podklad. Fotografie plánu kostela s nápisem „NOVÝ 

CHRÁM PÁNĚ V PRAZE XIV 1: 200“, pohled východní, razítko s textem: 

„AKADEMICKÝ ARCHITEKT JAN CHOMUTOVSKÝ PRAHA II“ a jeho podpis. 

Rozměry 22, 5 x 17 cm. 

10. Fotografie nalepená na šedý podklad. Fotografie plánu kostela s nápisem „NOVÝ 

CHRÁM PÁNĚ V PRAZE XIV 1: 200“, pohled západní, razítko s textem: 
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„AKADEMICKÝ ARCHITEKT JAN CHOMUTOVSKÝ PRAHA II“ a jeho podpis. 

Rozměry 22 x 17 cm. 

11. Fotografie nalepená na šedý podklad. Fotografie plánu kostela s nápisem „NOVÝ 

CHRÁM PÁNĚ V PRAZE XIV 1: 200“, pohled jižní, razítko s textem: 

„AKADEMICKÝ ARCHITEKT JAN CHOMUTOVSKÝ PRAHA II“ a jeho podpis. 

Rozměry 22 x 17 cm. Tento plán byl nalezen rovněž v nezmenšené velikosti o 

rozměrech 100 x 82 cm. 

12. Fotografie nalepená na šedý podklad. Fotografie plánu kostela s nápisem „NOVÝ 

CHRÁM PÁNĚ V PRAZE XIV 1: 200“, řez, razítko s textem: „AKADEMICKÝ 

ARCHITEKT JAN CHOMUTOVSKÝ PRAHA II“ a jeho podpis. Rozměry 22 x 17 cm. 

Tento plán byl nalezen rovněž v nezmenšené velikosti o rozměrech 100 x 82 cm. 

13. Fotografie nalepená na šedý podklad. Fotografie plánu kostela s nápisem „NOVÝ 

CHRÁM PÁNĚ V PRAZE XIV 1: 200“, patro, razítko s textem: „AKADEMICKÝ 

ARCHITEKT JAN CHOMUTOVSKÝ PRAHA II“ a jeho podpis. Rozměry 22 x 17 cm. 

Tento plán byl nalezen rovněž v nezmenšené velikosti o rozměrech 100 x 82 cm. 

14. Fotografie nalepená na šedý podklad. Fotografie plánu kostela s nápisem „NOVÝ 

CHRÁM PÁNĚ V PRAZE XIV 1: 200“, půdorys, razítko s textem: „AKADEMICKÝ 

ARCHITEKT JAN CHOMUTOVSKÝ PRAHA II“ a jeho podpis. Rozměry 22, 5 x 17 

cm. Tento plán byl nalezen rovněž v nezmenšené velikosti o rozměrech 100 x 82 cm. 

15. Fotografie nalepená na šedý podklad. Fotografie plánu umístění kostela s nápisem: 

„NOVÝ CHRÁM PÁNĚ NA PANKRÁCKÉ PLÁNI 1: 720“. Patrny jsou názvy ulic, 

z nichž vyplývá, že kostel měl stát na pozemku gymnasia na Vítězné pláni. Razítko 

s textem: „AKADEMICKÝ ARCHITEKT JAN CHOMUTOVSKÝ PRAHA II, JEČNÁ 

UL.“ a jeho podpis. Dále je zde v rohu uvedený neúplný letopočet 194…(celý se 

nevešel na fotografii). 
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3. Obec Nusle – Pankrác 

 

      Dnes jsou Nusle součástí Prahy 4, na přelomu 19. a 20. století však byly samostatným 

městem v Čechách a správně patřily pod hejtmanství okresu Královské Vinohrady. Tvořily 

jedno z pražských předměstí. Nusle se dělily na 3 městské čtvrti: Nusle ( Horní Nusle), Údolí 

(Dolní Nusle) a Pankrác. K nuselskému katastru byly ještě přiřazeny samoty Bučanka a 

Reiknetka.3 Tyto byly připojeny k Nuslím spolu s Pankrácí  po zrušení patrimoniálních úřadů 

a při rozdělení země v roce 1854, protože neměly svůj vlastní katastr. Ottův slovník uvádí, že 

když se stal starostou pankrácký občan, tak z místního patriotismu přidal Pankrác do názvu a 

vznikla obec Nusle – Pankrác. Tento název byl přijat k úřednímu užívání a dostal se i na 

obecní pečeť. V roce 1898 byla povýšena obec Nusle – Pankrác na město a začal se užívat 

znovu pouze název Nusle.4  

 

      Nuselský katastr měl kolem roku 1900 plochu 2, 8888 km2. Plochy pozemků byly 

rozděleny takto: pole zabírala 217, 52 ha., louky 6, 91 ha., zahrady 14, 08 ha., pastviny          

6, 13 ha., zastavěné plochy 22, 6 ha., neplodné půdy 21, 64 ha. 

 

      Nusle se rozkládají na levém břehu potoka Botiče. Louka, ležící u Botiče, na které se 

konávala ševcovská slavnost zvaná Fidlovačka byla na přelomu 19. a 20. století už z části 

zastavěna a přeměněna na ulice a park. 

         Po zbourání hradeb se Nusle začaly rychle rozvíjet a díky tomu je Ottův slovník naučný 

přirovnává k americkým městům.  Dle údajů o sčítání lidu, uvedených tamtéž, bylo v roce 

1843 v nuselském katastru 72 domů a 512 obyvatel, v roce 1880 už 203 domů a 5500 

obyvatel.5 Roku 1890 se uvádí počet domů 283 a obyvatel 11 740, z toho 6 154 mužů a 5 586 

žen; 11 290 římských katolíků, 190 evangelíků, 160 izraelského vyznání a 100 osob jiných 

vyznání; 11 533 Čechů, 205 Němců a 2 osoby jiných národností.6 Podle sčítání lidu z roku 

1900 bylo v Nuslích 443 domů a 20 122 obyvatel, z toho 10 396 mužů a 9 726 žen; 19 692 

Čechů, 307 Němců a 123 občanů jiné národnosti. Z rozdělení podle náboženství je patrno, že 

v roce 1900 bylo v Nuselském katastru 19 644 římských  katolíků, 195 evangelíků 

                                                 
3 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
4 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 506 
5 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
6 RAIS K. V., Politický a školní okres vinohradský, Praha 1898, str. 124 
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helvítského vyznání, 68 evangelíků augšpurského vyznání, 148 izraelského vyznání, 11 

starokatolíků, 22 občanů bez vyznání a ostatní příslušníci jiných církví.7 

 

      Jelikož už v letech  1874 – 1875 byly z nádraží Františka Josefa I. proraženy pod 

vinohradským návrším drážní tunely do údolí potoka Botiče8 bylo město vybaveno na začátku 

sledovaného období železniční stanicí státní dráhy, zvanou „ Nusle – Vršovice“. Fungovaly 

zde dvě pošty a dva telegrafní úřady (o telefonní stanici se zatím jednalo),9 dvě lékárny, šest 

lékařů (z toho tři městští). Byla zde nemocnice pro osoby stižené nakažlivými chorobami a 

také parní a vanové lázně (tyto byly v soukromém majetku). Hasičskou službu obstarávali dva 

placení hasiči a sbor dobrovolných hasičů. Voda byla do Nuslí dodávána z vinohradské 

vodárny, kanalizace byla ve městě vybudována zatím jen zčásti. Městské zastupitelstvo 

jednalo též o regulaci potoka Botiče, ale Ottův slovník zároveň uvádí, že se tato jednání 

táhnou už 25 let.  Ulice, které byly úplně dostavěné byly všechny vydlážděny a opatřeny 

chodníky.10 

 

      Nuselské obyvatelstvo se živilo převážně samostatně provozovaným obchodem, pracovalo 

v místních i mimoměstských továrních závodech a kromě toho zde bydlelo mnoho zřízenců 

drah. Z živností tu bylo nejvíce zastoupeno pekařství, strojírenství, zámečnictví, truhlářství, 

zelinářství a také zde vyrostly velkoobchody s vepřovým masem. Z větších průmyslových 

závodů které tu působily, musí být jmenován nuselský akciový pivovar, který kolem roku 

1900 zaměstnával 110 osob; továrna na kokosové koberce a rohožky, která zaměstnávala přes 

50 lidí; továrna na stávkové zboží s 25 zaměstnanci; továrna na margarin, umělé máslo, 

stearin, mýdlo a svíčky, která dala práci více jak 100 lidem.11 

 

      Na seznamu význačných budov, stojících v Nuslích na začátku 20. století, je kromě výše 

zmíněného pivovaru, také budova Národního domu12, která byla v soukromém vlastnictví. 13 

Na nuselských pozemcích byla postavena budova c. k. trestnice, také zvané Pankrácká, která 

pojala kolem 1 400 trestanců14 a byla sem přemístěna v roce 1889 od Karlova náměstí, 

                                                 
7 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
8 LEDVINKA, Praha, Dějiny Českých měst, str. 489  
9 RAIS K. V., Politický a školní okres vinohradský, Praha 1898, str. 124 
10OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
11 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
12 dnes zde sídlí Česká spořitelna – pozn. aut. 
13 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
14 RAIS K. V., Politický a školní okres vinohradský, Praha 1898, str. 124 
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zásluhou pražského starosty JUDr. Jindřicha Šolce.15 Dále to byly budovy škol, zejména nová 

budova škol měšťanských se školní kaplí a tělocvičnou. Do roku 1881 Nusle žádné školy 

neměly. Děti z Pankráce chodily do trojtřídní školy v Michli, děti z Nuslí do čtyřtřídní školy  

ve Vršovicích a také do Prahy.16 Na začátku 20. století byly však v Nuslích – Pankráci již 

zřízeny dvě obecné školy chlapecké (dohromady s 20 třídami), dvě obecné školy dívčí 

(dohromady s 19 třídami), měšťanská škola chlapecká (se 7 třídami), měšťanská škola dívčí 

(se 6 třídami) a průmyslová škola pokračovací (o 8 odděleních).17 K již zmíněným 

význačným budovám patřil v neposlední řadě také kostel sv. Pankráce, který stál uprostřed 

zrušeného hřbitova na místě zbořeného kostela bývalé vsi Krušina.18 Kostel byl v nynější 

jednolodní podobě postaven v 2. polovině 17. stol. Stavba i interiér byl (a dosud je) 

v barokním slohu.19  

  

      V Nuslích bylo zřízeno c. k. policejní komisařství, působila zde státní policie. Od roku 

1894 zde začala fungovat i Občanská záložna, která měla v roce 1900 obrat 627 173,- K. 

Obecní zastupitelstvo se skládalo ze 30 volených členů a jednoho virilisty (představitele 

nuselského pivovaru). Městský úřad se dělil na čtyři oddělení a zaměstnával 11 úředníků a 

výpomocných sil. Do sněmu i říšské rady volily Nusle dosud mezi venkovskými obcemi.20 

 

      V Nuslích – Pankráci také kvetla spolková činnost, mezi hlavní dobročinné spolky patřily 

spolek „Lidumil“,  „Tetín“ a samozřejmě „Sokol“. Některé spolky měly své knihovny, ale 

veřejnou čítárnu vydržovala obec.21 

 

      I když se město Nusle rychle rozrůstalo a dalo by se říci, že ve všech ostatních směrech 

bylo soběstačné, nemělo vlastní duchovní správu. Nusle byly přifařeny k sousední Michli, 

kostel sv. Pankráce byl pouze filiální.22 

 

 

 

 
                                                 
15LEDVINKA, Praha, Dějiny Českých měst, str. 511   
16 RAIS K. V., Politický a školní okres vinohradský, Praha 1898, str. 405 
17 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
18 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
19 PODLAHA Ant., Soup. památek historických a uměleckých, Politický okres vinohradský, Praha 1908, str. 112 
20 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
21 OTTO J., Ottův slovník naučný, 18 díl, Česká grafická společnost „Unie“ v Praze, Praha 1902, str. 505 
22 CATALOGUS VENERABILIS CLERI PRO ANNO DOMINI MDCCCXCVII, Praha 1897, str. 230 
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4. Období zakládání farnosti 

 

     Nusle, jako rozvíjející se město, však usilovaly o svou vlastní farnost. Dne 26. 2 1896 

rozhodlo obecní zastupitelstvo o zahájení jednání s knížecí arcibiskupskou konsistoří o 

založení duchovní správy v Nuslích.23 Sezení obecního zastupitelstva předsedal tehdejší 

starosta Jaroslav Mužík a bylo přítomno dvacet (tedy 2/3) členů obecního zastupitelstva. 

Z tohoto jednání vyplývá, že byl obecním zastupitelstvem proveden průzkum veřejného 

mínění (neuvádí se jak byl rozsáhlý) a bylo všemi hlasy rozhodnuto o podání žádosti na 

knížecí arcibiskupskou konsistoř za zřízení duchovní správy v Nuslích. Dále zastupitelstvo 

rozhodlo, že opatří byt pro budoucího duchovního správce na náklady obce.24 

 

     Výše zmíněná žádost byla podána 27. 3 1896, jak se o tom zmiňuje protokol o sezení 

obecního zastupitelstva z 22. 4 1896.25 O podání této žádosti byl zpraven arcibiskupský vikář 

Štěpán Pittner toho času farář v Líbeznících, o kterém se vědělo, že bude v této záležitosti 

provádět místní šetření a bude se k žádosti vyjadřovat (Michle, ke které byly Nusle přifařeny, 

správně náležela pod vikariát Prosek).26 V Pamětní knize se nachází opis dopisu vikáře 

Štěpána Pittnera arcibiskupské konsistoři ze dne 18. 4 1896 s hlášením o jednání s nuselským 

starostou Mužíkem. Z dopisu vyplývá, že starosta slíbil obstarat pro duchovního správce byt, 

potřeby k bohoslužbě a nějakou částku jako příspěvek ke služnému, avšak oficiálně zatím 

nebylo nic na obecní radě projednáno. Starosta a zdá se že i celé zastupitelstvo, uvažoval o 

zřízení duchovní správy na Pankráci, při kostele sv. Pankráce. Vikář Pittner však upozorňuje 

na to, že z Nuslí na Pankrác je daleko a proto by bylo zřízení expositury v Nuslích 

výhodnější.27 Nuselskému starostovi se toto řešení líbilo a zmínil se o záměru obce postavit 

v Nuslích novou školní budovu, ve které by se mohlo přízemí věnovat na veřejnou kapli 

(pokud bude zastupitelstvo souhlasit).28 Vikář Pittner v dopise dále uvádí, že dle názoru 

Michelského faráře, mají obyvatelé Pankráce dost příležitostí k návštěvě služeb Božích, neboť 

ty v kostele sv. Pankráce zajišťuje duchovní správa z Michle.29 

 

                                                 
23 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis protokolu o sezení zastupitelstva, odst. I, str. 48 
24 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis protokolu o sezení zastupitelstva, odst. I, str. 48 
25 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis protokolu o sezení zastupitelstva, odst. II, str. 48 
26 CATALOGUS VENERABILIS CLERI PRO ANNO DOMINI MDCCCXCVII, Praha 1897, str. 230 
27 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 1 
28 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 1 
29 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 1 
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     Zastupitelstvo se tedy dne 22. 4 1896 usneslo, že obec ponese všechny nejnutnější náklady 

spojené s duchovní správou i když zatím výši těchto nákladů nedokáže odhadnout.30 

     V Pamětní knize, v opisu hlášení vikáře Pittnera arcibiskupské konsistoři ze dne 1. 5 1896 

se hovoří o dopise nuselského starosty Jaroslava Mužíka ve kterém vikáři potvrzuje ochotu 

obce hradit nejnutnější náklady. Dále však z dopisu vyplývá, že nuselská obec by chtěla 

duchovní správu pouze pro Nusle a zástupci spojené obce Pankrác se budou zasazovat o 

zřízení druhé duchovní správy pouze pro Pankrác.31 Tuto skutečnost potvrzuje též starosta 

Mužík ve svém dopise arcibiskupské konsistoři ze dne 28. 4 1896.32 

 

     C. k. místodržitelství v Čechách nařídilo výnosem ze dne 25. 6 1896 okresnímu 

hejtmanství na Královských Vinohradech, aby provedlo komisionální řízení, při kterém měl 

být zjištěn „teritoriální obvod“ nové duchovní správy.33 Při tomto šetření se také mělo 

s konečnou platností zjistit z čeho bude duchovní správa financována. Bylo stanoveno na    

20. 8 1896 na devátou hodinu ranní s tím, že se všichni sejdou na obecním úřadě v Nuslích. 

K tomuto řízení byla přizvána: knížecí arcibiskupská konsistoř v Praze;34 prosecký vikariát se  

sídlem v Líbeznících – obě instituce zastupoval  vikář proseckého obvodu a farář 

v Líbeznících Štěpán Pittner;35 farní úřad v Michli – zastoupený farářem Matějem Šachem; 

patronátní úřad v Tuchoměřicích – zastoupený Theodorem Horátem; obec Nusle – zastoupená 

Františkem Holoubkem, Josefem Veselíkem a Antonínem Jelínkem; obec Michle – 

zastoupená J. Jaurisem a Josefem Svobodou; obec Krč –zástupce se nedostavil; obec 

Královské Vinohrady – zastoupená JUDr. Bedřichem Jahnem; obec Záběhlice – zástupce se 

nedostavil; zástupce dědiců Procházkových (majitelů Nuselského velkostatku) – zástupce se 

nedostavil a jako c. k.okresní komisař „řídící komise“ byl ustanoven JUDr. Bedřich Hejda.36 

 

     Komise se domluvila, že hranice nové duchovní správy budou tvořeny katastrálním 

územím obce Nusle – Pankrác. Ohledně financování se zástupci obce Nusle odvolávají na 

usnesení zastupitelstva ze dne 22. 4 1896 (obec je ochotna hradit, jen dopředu neví jak vysoké 

tyto náklady budou).37 

 
                                                 
30 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis protokolu o sezení zastupitelstva, odst. II, str. 49 
31 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 2 
32 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu starosty Mužíka konsistoři, str. 3 
33 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu okresního hejtmanství  konsistoři, str. 5 
34 tamtéž 
35 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře hejtmanství Vinohradskému, str. 6 
36 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 8 
37 tamtéž 
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   Arcibiskupský vikář Š.  Pittner vyjádřil svůj názor, že zřízení nové duchovní správy 

potřebné je a tato by měla mít sídlo v Nuslích. Proto by měla obec Nusle nést náklady na 

místnost k bohoslužbám, bohoslužebné nádoby, liturgická roucha, byt duchovního správce a 

vše ostatní co je třeba. Také by mu měl být obcí vyplácen příspěvek k platu, protože duchovní 

správce bude muset poskytovat jisté finanční vyrovnání faráři v Michli.38 

 

     Všichni přítomní souhlasili se zřízením duchovní správy v Nuslích za předpokladu, že se 

na tom nebudou muset podílet finančně, ani jinak.39 

 

     Michelský farář Matěj Šach k této věci podal delší vyjádření v tom smyslu, že farnost 

Michle má dle posledního sčítání (datum neuvádí) 17 650 farníků z Michle, Krče, Nuslí, 

Pankráce, Roztyl a z c. k. trestnice (všechny v půlhodinové vzdálenosti od farního kostela). 

Počet obyvatel neroste tak rychle jak tvrdí Nusle. Při posledním sčítání měly Nusle 7 463 

katolických obyvatel a Pankrác i s trestnicí 3 898 katolických obyvatel (datum neuvádí). Na 

základě matrik je počet obyvatelstva v obci Nusle – Pankrác cca 14 500.40 V Michli toho času 

(1896) působí 7 kněží: 1 farář, 1 kooperátor, 3 katecheti a dva duchovní správci c. k. trestnice. 

Podle vyjádření faráře Matěje Šacha, všichni spolu vycházejí výborně a všechnu práci stačí 

obstarat sami. Služby Boží se konají v Michli i na Pankráci dvakrát v neděli, ve svátky i ve 

všední dny (v rámci školního roku). Dříve se konal ve všední den v kostele sv. Pankráce ještě 

výklad evangelia, ten se však přemístil do školní třídy. Farní duchovenstvo koná na Pankráci 

pětkrát v roce také slavné služby Boží.41 

     Z tohoto výčtu je jasné, že farnost rozdělit nepotřebuje a proto je michelský farář proti 

zřízení expositury, ale navrhuje zřídit v Nuslích samostatnou faru a to z několika důvodů. 

 

     Podmínkou fary je kostel, kdežto exposituře stačí k bohoslužbám soukromá místnost, která 

pojme daleko méně lidí. Když se zřídí expositura, posune se stavba kostela do nedohledna. 

Duchovní správce by musel jako exposita bydlet v soukromém bytě. Podle názoru faráře M. 

Šacha by měly Nusle zahájit sbírku na kostel, využít státní podporu a postavit si vlastní kostel 

a faru.42 Kdyby se přeci jen zřídila expositura, navrhuje aby sloužila pouze pro Nusle a 

Pankrác by i nadále náležel k Michli (údajně na přání pankráckých farníků). Dle jeho přání se 

                                                 
38 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 9 
39 tamtéž 
40 tamtéž 
41 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 10 
42 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 12 
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v tomto případě musí poměr pravomocí mezi michelskou a nuselskou duchovní správou 

upravit zvláštním protokolem. Dále žádá, aby se prostředky k financování nové duchovní 

správy v žádném případě nebraly ze zádušního jmění kostela sv. Pankráce.43 

 

     Zástupci Nuslí znovu slíbili obstarání všeho potřebného, ale vyslovili žádost, aby plat 

duchovního byl stanoven tak vysoký a poplatky michelskému faráři byly natolik sníženy, aby 

duchovní správce nebyl vázán na příspěvek od obce. Také požádali, aby se ze zádušního 

jmění kostela sv. Pankráce mohlo čerpat na financování duchovní správy v Nuslích. Dále 

zamítli možnost, že by Pankrác měl zůstat pod pravomocí michelské farnosti. V případě že 

jejich žádost nevyjde, je obec Nusle ochotna podílet se příspěvkem na plat duchovnímu 

správci do výše 200,- zl.44  Tato jejich nabídka byla schválena na zasedání obecního 

zastupitelstva, které se konalo dne 21. 9 1896.45 

 

     V dopise ze dne  27. 10 1887, c. k. místodržitelství sděluje hejtmanství  Vinohradskému 

stanovisko arcibiskupské konsistoře. Konsistoř chce, aby se v Nuslích zřídila expositura 

pouze pro nuselskou část obce, Pankrác by byl i nadále pod Michlí. Dále zdůrazňuje, že se 

Nusle musí postarat o veškeré výdaje expositury a přispět duchovnímu správci 200,- zl. ročně. 

Také je nutno zřídit výbor pro výstavbu kostela a fary. Všechny výlohy s tím spojené by se 

měly uhradit z místních prostředků.46 Hejtmanství dalo toto stanovisko Nuslím na vědomí 

dopisem ze dne 23. 11 1897 s tím, že ministerstvo záležitostí duchovních a vyučování, 

stanovilo výnosem ze dne 29. 9 1897 další komisionální jednání na místě na 2. 12 1897.47 

 

     K tomuto nadcházejícímu jednání, poslala k. a. konsistoř pokyny vikáři Š. Pittnerovi, který 

jí měl opět zastoupit v jednání. Jestliže se v Nuslích nezřídí expositura, bude nutné v Michli 

ustanovit druhého kaplana na účet náboženské matice s platem 350,- zl. ročně. Bylo by to 

stejně drahé, jako platit v Nuslích expositu s platem 510,- zl. ročně, na což obec Nusle 

přispěje 200,- zl. Vikář Pittner má také zjistit, zda by obec přeci jen nebyla ochotna uhradit 

celou částku 510,- zl.48 Jurisdikční pravomoci a hmotné vyrovnání mezi michelským farářem 

                                                 
43 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 12 
44 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 13 
45 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis protokolu o sezení zastupitelstva, odst. III, str. 49 
46 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu c. k. místodržitelství hejtmanství Vinohradskému, str. 20 
47 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu hejtmanství vinohradského obci Nusle, str. 22 
48 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře Š. Pittnerovi, str. 23 
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a nuselským expositou se nebudou řešit na tomto místním šetření. Toto je pouze v pravomoci 

konsistoře a bude o ní jednat s oběma duchovními až přijde čas.49 

 

     Komise se opravdu 2. 12 1897 na místě sešla, ale podle zprávy, kterou vikář Pittner podal 

konsistoři 4. 12 1897, se jednání nikam neposunulo. Nuselský starosta, který byl tentokrát 

přítomen, rozhodně odmítl exposituru jen pro Nusle. Vikář Š. Pittner argumentoval tím, že tak 

velký počet obyvatel by jeden exposita nezvládl a občané Pankráce to mají stejně blíž do 

Michle, než do Nuslí. Starosta  Jaroslav Mužík požádal o odročení jednání, aby se mohl 

poradit s obecním zastupitelstvem. Sdělil komisi, že právě probíhá volba nového 

zastupitelstva, které se má sestavit ještě do konce roku 50 Dále Š. Pittner v dopise připomíná, 

že už v následujícím roce 1898 se má v Nuslích stavět nová škola a součástí této školy bude 

též kaple pro potřebu expositury.51 

 

     Pří volbě nového obecního zastupitelstva se vyskytly blíže nespecifikované potíže a tato se 

musela opakovat.52 Jednání týkající se duchovní správy v Nuslích byla proto obnovena až 

v roce 1898. 

 

     Na návrh konsistoře nařídilo místodržitelství 18. 7 1898 obnovené jednání s úkolem zjistit 

zda si také občané Pankráce přejí být součástí nuselské expositury a zda nové představenstvo 

obce akceptuje finanční závazek odsouhlasený předchozím zastupitelstvem. Nová obecní rada 

potvrdila své staré závazky a zdůraznila, že Pankrác rozhodně trvá na tom, aby byla přidělena 

k Nuslím.53 

 

      Knížecí arcibiskupská konsistoř reagovala na takto rozhodnou žádost zastupitelstva Nuslí 

a povolila exposituru pro celou obec Nusle – Pankrác za předpokladu, že budou splněny 

všechny předchozí závazky vůči nové duchovní správě.54 Jedinou další podmínkou, kterou 

klade ordinariát je, aby se zjistilo jestli si opravdu většina občanů z Pankráce přeje sdílet 

exposituru s Nuslemi.55 

 
                                                 
49 tamtéž 
50 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 24 
 
51 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři, str. 25 
52 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Š. Pittnera konsistoři dat. 18. 6 1898, str. 27 
53 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu místodržitelství konsistoři dat. 12. 12 1898, str. 29 
54 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis vyjádření konsistoře dat. 4. 1 1899, str. 29 
55 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis vyjádření ordinariátu dat. 3. 3 1899, str. 31 
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     Záznam o případném šetření na toto téma nebyl nalezen a možná tento průzkum ani 

neproběhl, protože dne 27. 9 1899 informovala kapitulní konsistoř c. k. místodržitelství o tom, 

že obdržela žádost od  „pankráckého obecního zastupitelstva“ za zřízení expositury při kostele 

sv. Pankráce na Pankráci. Pankráčtí občané k ní připojili podpisovou listinu.56 Kapitulní 

konsistoř míní, že centrum obce je v Nuslích, proto by Nuselští asi nesouhlasili se sídlem 

expositury na Pankráci. Kromě toho je z Nuslí stejně daleko na Pankrác jako do Michle, takže 

by to neřešilo stávající problém.57 Proto navrhuje, aby byly zřízeny expositury dvě. Jedna 

v Nuslích pro více jak 8 000 obyvatel a jedna na Pankráci pro více jak 4 000 obyvatel. 

Z podané žádosti vyplývá, že obec je ochotna uhradit náklady na obě expositury. Konsistoř 

navrhla, aby byla svolána komise k dalšímu místnímu šetření, aby se v této věci udělalo 

jasno.58 

 

     Okresní hejtmanství svolalo komisionální jednání na 27. 11 1899 na tří hodiny odpoledne 

s tím, že se musí dostavit naprosto všichni zastupitelé města59 z Nuslí i Pankráce.60 Pokud se 

toto jednání uskutečnilo, v Pamětní knize o něm chybí záznam. 

 

     Dopisem k. a. konsistoře ze dne 24. 7 1900 bylo informováno c. k. místodržitelství o tom, 

že dle usnesení městského zastupitelstva ze dne 26. 1 1900, město žádá o zřízení pouze jedné 

expositury a to v Nuslích pro Nusle i pro Pankrác.61 Konsistoř vyjádřila názor, že by sice bylo 

lepší zřídit expositury dvě, ale vzhledem k tomu jak jsou rozhádaní zastupitelé Pankráce a 

Nuslí, nedá se počítat s tím, že se shodnou na hrazení nákladů obou expositur.62  

 

     Proto konsistoř požádala c. k. místodržitelství, aby na ministerstvu zdůvodnilo vyfaření 

města Nuslí z farnosti Michle a vymohlo na ministerstvu služné pro expositu ve výši              

1 020,- K.63 (příspěvek který slíbilo město nemá být v této žádosti zmiňován).64  

 

     Místodržitelství odepsalo 4. 3 1901 v tom smyslu, že ministerstvo žádá aby se zjistilo, zda 

by město Nusle nemohlo hradit veškeré výdaje včetně platu exposity, popřípadě zda by se 

                                                 
56 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu kapitulní konsistiře c. k. místodržitelství, str. 31 
57 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu kapitulní konsistiře c. k. místodržitelství, str. 32 
58 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu kapitulní konsistiře c. k. místodržitelství, str. 32 
59 Obec Nusle – Pankrác byla povýšena v roce 1898 na město a začala užívat pouze název „Nusle“ 
60 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu okresního hejtmanství městskému úřadu v Nuslích, str. 33 
61 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu kapitulní konsistiře c. k. místodržitelství, str. 36 
62 tamtéž 
63 1zlatý měl hodnotu cca 2 korun – pozn. aut. 
64 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistiře c. k. místodržitelství, str. 36 
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peníze nemohly vzít ze zádušních jmění kostelů v Michli a na Pankráci. V případě, že to není 

možné, navrhlo ministerstvo, aby v Nuslích působil výpomocný kněz z Michle. Michelskému 

faráři ubudou farníci a proto nebude výpomocného kněze potřebovat.65 

 

     Na to odpověděla konsistoř dopisem ze dne 20. 3 1901, že Michle nyní obhospodařuje    

26 234 věřících a po vyfaření města Nuslí odejde 20 386 věřících a Michli sice zbude jen       

5 848 farníků,66 má ale na starosti ještě Horní a Dolní Krč s jejími školami a proto 

výpomocného kněze potřebuje, aby pokryl výuku náboženství. Proto konsistoř požádala, jestli 

by plat duchovního nemohla zajistit náboženská matice.67 

 

     Kronika II. chlapecké školy obecné zaznamenává vysvěcení nově dostavěné školy 

v Nuslích a také školní kaple, která měla sloužit později i jako kaple farní.68 Kolaudace 

budovy proběhla již 13. 9 1901. Má 24 světlých a vzdušných učeben, dva kreslící sály, sál pro 

ruční práce, modelovnu, dvě tělocvičny, koupelny, kabinety, ředitelnu, sborovnu a školní 

kapli zasvěcenou českému patronovi sv. Václavovi. Výše nákladů na stavbu a vybavení činila 

400 000,- K. Budovu postavili pánové Rohlík a Procházka podle projektu městského stavitele 

Theodora Herolda.69  

 

    „ V den svěcení 28. 9 1901 se před devátou hodinou shromáždili účastníci  na radnici a 

před ní se shromáždily spolky: řemeslnicko živnostenské společenství „Tetín“; dobrovolný 

hasičský sbor; vojenští vysloužilci; řemeslnicko živnostenská beseda; spolek domovníků, 

baráčníků; jednota „Sokol“; národní beseda „Havlíček“; z Pankráce řemeslnicko 

živnostenské společenstvo; podporovaný spolek řemeslníků a živnostníků; domobrana aj. Za 

pozvané hosty se dostavil okresní hejtman Vinohradský p. Procházka, okresní komisař p. 

Hejda, vrchní policejní komisař p. Novotný, učitelské sbory z okolí, zástupce učitelů v okresní 

školní radě p. Pavlík, zástupce Vršovic p. Žebera, starosta obce Michle p. Jauris,  starosta 

obce Krč p. Varhaut, zástupce Vyšehradské kapituly p. ředitel Nikles a zástupci přečetných 

spolků a korporací.70 Mezi tím, co se po ulicích řadil průvod družiček, školní mládeže a 

spolků, odjel starosta se svým zástupcem a důležitými hosty na rozhraní Nuslí a Vyšehradu 

                                                 
65 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu c. k. místodržitelství konsistoři, str. 37 
66 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistiře c. k. místodržitelství, str. 38 
67Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistiře c. k. místodržitelství, str. 39  
68 Kronika II. chlapecké školy obecné v Nuslích, str. 1 
69 Kronika II. chlapecké školy obecné v Nuslích, str. 1 
70 Kronika II. chlapecké školy obecné v Nuslích, str. 2 
70 tamtéž 
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naproti světícímu biskupovi Františku Kráslovi.71 U vstupu do školy očekávali biskupa 

katecheti a družičky, které měly připravený proslov. Za zpěvu pěveckého sboru vykonal biskup 

svěcení nové školní budovy a pak se biskup a vážení hosté odebrali do kreslírny, kde světící 

biskup vysvětlil ostatním správné zásady při výchově mládeže a pak starosta pohovořil o 

stavbě budovy, slavnostně odevzdal klíče ředitelům škol a všichni se zapsali do pamětní knihy. 

 

     Potom byla vysvěcena nová kaple a byla v ní sloužena mše svatá, která byla provázena 

zpěvem za řízení pana Hampejza z Michle.“72 

 

     Kaple byla tedy dostavěna a vysvěcena, ale byly v ní slouženy mše pouze pro školní 

mládež a proto se v Nuslích ustanovil výbor „Dámské komité pro vnitřní okrášlení kaple 

v Nuslích“. Tento posílá žádost v lednu 1902 na k. a. konsistoř s tím, že kaple působí 

opuštěně a nuselští občané by ji chtěli také využívat. Výbor se domluvil s katechety 

nuselských škol, pány Možíšem a Taftem na tom,že by každou neděli odpoledne některý 

z nich odsloužil v nuselské kapli alespoň jednu bohoslužbu slova. Našli se také dva 

dobrovolníci, kteří by se střídali při hře na harmonium a P. Jemenka, kněz řádu Tovaryšstva 

Ježíšova v Praze přislíbil, že bude mít v kapli několik neděl kázání. Výbor se zavázal uhradit 

výdaje spojené s odpoledními bohoslužbami (pokud by nějaké výdaje vůbec vznikly).73 K. a. 

konsistoř nebyla proti a pověřila zajištěním podvečerních bohoslužeb v Nuslích michelského 

faráře M. Šacha.74 Tento odpověděl v tom smyslu, že všechny tyto aktivity vítá a bude je 

podporovat, ale ať se o vše postarají páni katecheti z Nuslí, když na sebe přijali tento 

dobrovolný závazek.75 K. a. konsistoř tedy bohoslužby povolila a v tom duchu také 

odpověděla Dámskému komité pro vnitřní okrášlení kaple v Nuslích.76 

 

     Ministerstvo kultu a vyučování znovu odmítlo uvolnit prostředky na financování nuselské 

expositury a podmínilo povolení expositury tím, že se najdou místní finanční zdroje na její 

financování. Jako druhou možnost navrhlo, aby se do Nuslí poslal výpomocný michelský 

kněz, nebo aby pomohl duchovní správce z pankrácké věznice.77 Na to reagovala konsistoř 

výčtem povinností zmíněných duchovních a zmínila též velký počet obyvatel jak v Michli, tak 

                                                 
71 Kronika II. chlapecké školy obecné v Nuslích, str. 3 
 
73 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Dámského komité k. a. konsistoří, str. 40 
74 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře faráři v Michli, str. 42 
75 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu M. Šacha  konsistoři str. 42 
76 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře Dámskému komité str. 43 
77 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu c. k. místodržitelství konsistoři, str. 44 
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v Nuslích, celkem 28 028 katolíků. Dále upozornila místodržitelství, že nuselští občané mají 

„sklon k odpadlictví“ a konsistoř se bojí, aby neutrpěly dobré mravy v této obci. Také 

navrhuje další komisionální šetření, zda by se v obci nenašlo více peněz na financování 

exposity.78 

 

     V dubnu 1902 městský úřad v Nuslích naléhavě urgoval na k. a. konsistoři zřízení farní 

expositury, které se v Nuslích už netrpělivě očekávalo.79 Starosta Antonín Jelínek napsal 

zároveň rozhořčený dopis na vinohradské hejtmanství s tím, že Nusle splnili veškeré 

podmínky, které podmiňovaly zřízení expositury a jednání je stále na mrtvém bodě. Městský 

úřad nově odsouhlasil, že město bude expositovi vyplácet první dva roky po nástupu 200,- 

korun ročně. Také připomíná, že město Nusle má více než 21 000 obyvatel a platí 200 000,- 

korun ročně přímých daní a přesto jsou obyvatelé nuceni chodit hodinu cesty na bohoslužby 

do Michle, která má menší počet obyvatel. A zdůraznil nebezpečí odpadu obyvatel od víry.80 

 

     Město Nusle si dokonce zaplatilo zeměměřiče, aby přesně určil vzdálenosti z různých částí 

obce do michelského kostela a porovnal vzdálenosti s trasou do kaple sv. Václava v Nuslích. 

O výsledcích měření také písemně informovalo k. a. konsistoř dopisem ze dne 7. května 

1902.81 

 

     Dámské komité pro vnitřní okrášlení kaple v Nuslích poslalo také na k. a. konsistoř žádost 

o urychlení zřízení expositury a připojilo opis článku ze „Svobodomyslných listů v Nuslích,“ 

čís. 7 ze dne 19. listopadu 1902. Píše se zde o údajných přípravách nuselských starokatolíků, 

postavit si zde kostel a faru. Dámské komité proto upozorňuje, že je nepřípustné, aby tato fara 

byla zřízena dříve než chystaná expositura.82 Ordinariát na tento dopis reaguje okamžitě a 26. 

listopadu apeluje na c. k. místodržitelství, používá tento článek jako argument a žádá o 

urychlené zřízení nuselské duchovní správy.83 

 

     16. února 1903 c. k. místodržitelství povoluje zřízení farní expositury v Nuslích.84 

 25. února 1903 k. a. ordinariát vydává vrchnopastýřský list: 

                                                 
78 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře c. k. místodržitelství, str. 45 
79 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu městského úřadu v Nuslích k. a. konsistoři str. 46 
80 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu starosty Nuslí vinohradskému hejtmanství, str. 47 
81 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu městského úřadu v Nuslích k. a. konsistoři, str. 48 - 50 
82 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Dámského komité k. a. konsistoři, str. 52 
83 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře c. k. místodržitelství, str. 53 
84 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu  c. k. místodržitelství k. a. konsistoři, str. 57 
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      „Vrchnopastýřským rozhodnutím, jemuž dostalo se státního schválení vynesením vys. c. k. 

ministerstva duchovních záležitostí a vyučování ze dne 28. ledna 1903 č. 3317 ai 1902, vyjímá 

se město Nusle z dosavadní farní příslušnosti k Michli a opatřuje se vlastní farní expositurou 

se samostatnou duchovní správou. Obvod této duchovní správy, kteráž náležeti bude ke 

generálnímu vikariátu, vytčen a vyhrazen hranicemi města Nuslí.“85 

A tento rozesílá jednak na michelskou faru a také městskému úřadu v Nuslích s prosbou o 

potvrzení, že zajistí všechny potřeby nové expositury tak, jak bylo předem ujednáno.86 

Michelský farář Matěj Šach byl také vyzván aby předložil polohopisný plán města Nuslí, 

kvůli upřesnění hranic duchovní správy.87 

 

     Na přebalu tohoto oznámení je poznámka, že tento zakládací list má být přepsán do 

pamětní knihy nové farní expositury a také má být uchován ve vikariátní spisovně 

v Líbeznících, kam byl jeho opis zaslán.88 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis ordinariátního listu, str. 59  
86 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře městskému úřadu v Nuslích, str. 60 
87 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře farnímu úřadu v Michli, str. 59 
88 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu konsistoře městskému úřadu v Nuslích, str. 60 
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4. 1 První duchovní správce v Nuslích - Karel Janda 

 

     Narodil se v Praze ve farnosti sv. Ducha 15. listopadu 1868 otci Jiřímu Jandovi, c. k. 

poštmistrovi, který působil nejdříve v Praze a později v Horních Počernicích a matce Marii, 

rozené Navrátilové. Studoval gymnasium v Třebíči v letech 1878 – 1879 a po té v Praze na c. 

k. vyšším gymnasiu v Truhlářské ulici, kde v roce 1887 maturoval.89 Téhož roku byl přijat  na 

Karlo – Ferdinandovu universitu do k. a. semináře v Praze. Absolvoval s výsledkem velmi 

dobrým90 a vysvěcen byl dne 19. července 1891. 

      Po svém vysvěcení působil dva roky jako kaplan ve Schmiedebergu v Rudohoří, okres 

Kadaň, v Jáchymovském vikariátu pod farářem Ondřejem Gúnterem. Potom působil pět let 

v Českém Brodě od září 1893 do května 1895 pod děkanem J. Gúrkem a po jeho úmrtí zde tři 

roky působil jako administrátor děkanství až do července 1897.  

      V srpnu, v roce 1895 obdržel pochvalný dekret od k. a. konsistoře v Praze a jeho nadřízení 

ho vždy ve spisech hodnotí jako „svědomitého, horlivého a dovedného ve všech oborech 

duchovní správy“.91 V květnu 1897 složil farní konkursní zkoušku s prospěchem 

chvalitebným. V červenci 1910 obdržel dispens od opakování této zkoušky. 

      V roce 1897 se stal kaplanem na Žižkově při prozatímní farní kapli ve Štítného ulici, kde 

působil od července 1897 do června 1903.92 V tomto období se pokouší osamostatnit a proto v 

říjnu 1898 žádá k. a. konsistoř o místo faráře v Březových horách,93 v březnu 1901 žádá o 

místo faráře ve Velkých Popovicích94 a v červnu  1901 se neúspěšně uchází o místo faráře 

v Třeboraticích v okrsku pražské arcidiecéze, pod správou karlínského hejtmanství.95 V 

listopadu 1901 žádá o místo faráře v Hostomicích ve vikariátu Hořovice.96 V listopadu 1901 

žádá o místo faráře ve Stodůlkách v okrese Smíchov,97 V lednu 1902 se uchází o místo faráře 

                                                 
89 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – první duchovní správa, str. 79 
90 Národní archiv APA III. kart 1526, příloha k žádosti o místo faráře v Třeboraticích 
91 Národní archiv APA III. kart 1526, příloha k žádosti o místo faráře v Třeboraticích 
92 Národní archiv APA III. kart 1526, žádost o místo faráře na Žižkově 
93 Národní archiv APA III. kart 1526, žádost o místo faráře v Březových horách 
94 Národní archiv APA III. kart 1526, žádost o místo faráře ve Velkých Popovicích 
95 Národní archiv APA III. kart 1526, žádost o místo faráře v Třeboraticích 
96 Národní archiv APA III. kart 1526, žádost o místo faráře v Hostomicích 
97 Národní archiv APA III. kart 1526, žádost o místo faráře ve Stodůlkách 
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v Oujezdě u sv. Kříže.98 A konečně 19. února 1903 žádá Karel Janda o místo exposity 

v Nuslích99, tentokrát úspěšně. 

      Na nově vzniklé místo duchovního správce v Nuslích se přihlásilo patnáct uchazečů, 

včetně Karla Jandy.100 Od června 1903 byl jmenován duchovním správcem nově zřízené 

duchovní správy v Nuslích.101  

     V září 1910 píše žádost na arcibiskupskou konsistoř, aby byl doporučen na uprázdněné 

místo faráře na Žižkově, kde dříve působil jako kaplan.102 Na Žižkov však vybrán nebyl a 

zůstává v Nuslích. 

     Jako duchovní správce nuselské expositury působí Karel Janda od 1. června 1903 do 18. 

června 1920, kdy oficiálně přestoupil k Církvi československé a písemně to oznámil ostatním 

kněžím ve farnosti.103 

     Po tomto datu byl zvolen farářem Církve československé v Nuslích. Přesný den jeho 

zvolení z dostupných pramenů nevyplývá, ale je zaznamenáno, že v neděli 29. června 1920 

sloužil svou první bohoslužbu v kapli sv. Václava v Nuslích již jako farář Církve 

československé.104 

     Když se arcibiskupství Pražské dozvědělo o jeho činu, poslalo mu několik dopisů 

s výzvou, aby se umoudřil a vrátil do katolických řad. Karel Janda však neuposlechl a tak byl 

církevním soudem zbaven hodnosti a exkomunikován. K tomuto soudu se nedostavil a tak byl 

rozsudek vynesen v jeho nepřítomnosti. Přesný den jeho exkomunikace z dostupných 

pramenů nevyplývá, ale v neděli dne 29. srpna 1920 byl již vynesený rozsudek čten 

katolickými kněžími farníkům v kostele sv. Václava v Nuslích.105 

     Karel Janda se stal velmi brzy členem tzv. konsistoře, která se starala o ústřední duchovní 

správu Církve československé a později se přeměnila na zatímní diecézní radu.106Bylo o něm 

                                                 
98 Národní archiv APA III. kart. 1526, žádost o místo faráře v Oujezdě u sv. Kříže 
99 Národní archiv APA III. kart. 1526, žádost o místo exposity v Nuslích 
100 Národní archiv APA III. kart. 1526, seznam uchazečů o místo duchovního správce v Nuslích 
101 Národní archiv APA III. kart. 1526, žádost o místo faráře na Žižkově 
102 Národní archiv APA III. kart. 1526, žádost o místo faráře na Žižkově 
103 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 14 
104 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 15 
105 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 18 
106 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 16 
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známo, že je zastáncem zachování dogmat v Církvi československé a že se zasazoval o její 

připojení k církvi pravoslavné s některými ústupky.107 

     Dne 3. září 1920 byl v časopisu Český zápas vypsán konkurz na místo duchovního správce 

v Praze u sv. Mikuláše. Karel Janda o toto místo zažádal a také byl valnou hromadou 

náboženské obce Církve československé v Praze I zvolen farářem. Na toto místo duchovního 

správce nastoupil 1. října 1920.108 

     Karel Janda se někdy v tomto období také oženil. Přesné datum není známo, ale když se 

počátkem roku 1921 utvořilo ústředí československých žen pod názvem „Sdružení žen a 

dívek církve československé“, v uveřejněném oznámení v novinách byla poznámka, že 

přihlášky do tohoto sdružení přijímá „A. Jandová, choť česk. faráře, Nusle, Svatoslavova 

ulice“.109 

     7. března 1922 zemřel dřívější nuselský farář, nynější první farář Církve československé u 

sv. Mikuláše v Praze I, po delší nemoci ve svém bytě v Nuslích. Zůstala po něm manželka 

Antonie. 10. března 1922 za něj byla sloužena smuteční mše v chrámu sv. Mikuláše na 

Starém městě a potom smuteční průvod zamířil na Olšanský hřbitov, kde byl Karel Janda 

pohřben poblíž starého krematoria.110 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 18 
108 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 20 
109 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 24 
110 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 62 
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5. Historie farnosti v letech 1903 – 1938 

 

 

     V únoru 1903 je tedy nuselská farní expositura řádně založena, i když v katalogu kléru se 

objevuje záznam až ve vydání z roku 1904.111 V katalogu z roku 1903 jsou Nusle stále ještě 

vedeny pod michelskou duchovní správou.112 

 

     Nový exposita ještě nebyl jmenován, ale už probíhalo výběrové řízení.113 Nusle se 

připravovaly na přivítání svého duchovního správce a podle předchozího slibu pro něj měly 

přichystat byt a zázemí. 

 

     Stále ještě ale zůstávaly nedořešené některé otázky související s odtržením Nuslí od 

Michle. 

 

     Michelský farář M. Šach posílá dotyčný polohopisný plán a zároveň protestuje. Z jeho 

dopisu vyplývá, že se doposud domníval, že nová expositura se bude týkat pouze Nuslí, ale 

Pankrác zůstane pod michelskou správou. Zjistil, že bude muset nové exposituře předat kostel 

sv. Pankráce na Pankráci i se všemi jeho příjmy a jeho farnost přijde o více farníků než 

předpokládal. Proto k. a. konsistoř žádá o rozhodnutí, aby mu nový exposita jako odškodné 

vyplácel ročně 1000,- korun a jeho kaplanovi 500,- korun. V případě, že by kaplan byl 

z Michle odvolán, platil by exposita michelskému faráři 1200,- korun ročně. Dále žádá, aby 

matriky farníků i nadále zůstaly pod jeho správou a také, aby měl právo zasedat i nadále 

v nuselské školní radě.114 

 

     K. a. konsistoř reaguje na jeho požadavky následujícím rozhodnutím. Duchovní správce 

nové farní expositury v Nuslích bude mít řádnou a samostatnou farní pravomoc. To znamená, 

že povede také matriky a bude za tyto úkony vybírat poplatky. Duchovní správa v Michli 

nemá na tyto poplatky žádný právní nárok, ale jako uznání za dosavadní činnost k. a. 

konsistoř ustanovuje, že budoucí nuselský exposita bude michelskému faráři, jmenovitě 

Matěji Šachovi, hradit odstupné za štolové poplatky ve výši 800,- korun ročně v měsíčních 

                                                 
111 CATALOGUS VENERABILIS CLERI PRO ANNO DOMINI MCMIV, Praha 1904, str. 68 
112 CATALOGUS VENERABILIS CLERI PRO ANNO DOMINI MCMIII, Praha 1903, str. 277 
113 Národní archiv APA III. kart. 1526, žádost o místo exposity v Nuslích 
114 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu michelského faráře k. a. konsistoři, str. 61 - 63 
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splátkách a to až do smrti M. Šacha. Jak se michelský farář rozdělí o tuto částku se svým 

kaplanem nechává k. a. konsistoř na jejich dohodě.115 

 

      Ohledně matrik ordinariát rozhodl, že staré matriky zůstanou v Michli a poplatky za 

vydávání listin tedy může vybírat michelský farář, ale nové matriky již povede nuselská 

expositura. Co se týká matrik trestnice na Pankráci, povede je i nadále duchovní správa 

v Michli, ale jen tehdy, nerozhodnou li se duchovní správci ústavu tuto činnost převzít.116 

 

     Filiální kostel sv. Pankráce bude náležet do správy nuselského exposity i se všemi jeho 

příjmy a to od 1. ledna 1904.117 

 

     Účast v místní školní radě náleží místnímu duchovnímu správci a to bude nuselský 

exposita.118 

 

     V březnu 1903 přišla na arcibiskupství žádost, aby Pankrác zůstala přifařena k Michli až 

do doby, než bude mít vlastní exposituru. Pod touto žádostí byli podepsáni tři pankráčtí 

občané, p. Jakoubek, p. Schul a p. Kaliba.119 Jelikož  tato věc už byla rozhodnuta a vzhledem 

k tomu, že nebylo jasné kdo vlastně o tuto změnu žádá, k. a. konsistoř toto už neřešila.120 

 

     Ještě ten samý měsíc však přišla na k. a. konsistoř petice od pankráckých občanů s žádostí 

o svou vlastní exposituru. Argumentují tím, že obec Pankrác je starší než Nusle a je zde 

kostel, kdežto v Nuslích jen kaple. Občané Pankráce se prý bouří, protože jim nepřející 

nuselská většina tvrdí, že na dvě expositury nejsou peníze.121 Dále petice tvrdí, že Pankrác je 

samostatná obec, i když nešťastným řízením osudu správně spadá pod Nusle a městská rada, 

ve které převažují nuselští občané (ač by to mělo být půl na půl) se cíleně snaží vymýtit vše 

pankrácké z obce. To se již podařilo v názvu, protože když byly Nusle povýšeny na město, 

zastupitelé odsouhlasili změnu názvu z původního používaného „obec Nusle – Pankrác“, na 

nový „město Nusle“.122 V polohopisném plánu už je uveden pro Nusle i Pankrác jeden název 

– Nusle. Proto pankráčtí občané žádají, aby Pankrác zůstala přifařena k Michli. Jakmile je 
                                                 
115 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře michelskému faráři, str. 65 
116 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře michelskému faráři, str. 65 
117 tamtéž 
118 tamtéž 
119 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu pankráckých občanů k. a. konsistoři, str. 66 
120 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis rozhodnutí k. a. konsistoře, str. 66 
121 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu pankráckých občanů k. a. konsistoři, str. 67 
122 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu pankráckých občanů k. a. konsistoři, str. 68 
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pohltí nuselská expositura, jsou přesvědčeni, že se své vlastní nikdy nedočkají. Pod tuto petici 

se podepsali zástupci pankráckých spolků: Společenstva řemeslníků a živnostníků, Spolku 

vzájemně se podporujících živnostníků pro Pankrác a okolí, Politického klubu voličů na 

Pankráci, Občanské beseda na Pankráci123 

 

     Na tuto žádost se jim dostalo odpovědi v tom smyslu, že expositura je již oficiálně 

ustanovena. Když probíhala jednání o jejím zřízení, souhlasili s tím i zástupci pankrácké obce. 

O ustanovení dvou samostatných expositur v Nuslích a na Pankráci se už také jednalo a toto 

nebylo možné. Pokud ale pankráčtí občané hodlají v budoucnosti zažádat znovu o zřízení 

vlastní expositury, bude i pro ně výhodnější patřit pod Nusle. Nusle mají přes 20 000 farníků 

bude je obhospodařovat pouze jeden kněz, kdežto Michle má pouze 8 000 farníků a působí 

zde dva kněží. Pankrác má tedy takto v budoucnosti větší šanci na kladné vyřízení své 

žádosti.124 Vzhledem k tomu, že tuto petici podepsali pouze zástupci živnostenských spolků, 

není jasné jestli je toto mínění celé obce Pankrác. Příspěvky na nuselskou exposituru se hradí 

ze společných peněz Nuslí i Pankráce a kdyby zůstal Pankrác pod Michlí, k. a. konsistoř 

pochybuje, že by byl ochoten hradit příspěvky Nuslím.125  

 

     V polovině května 1903 se ordinariátu připomíná michelský farář Matěj Šach s tím, že je 

pro něj náhrada 800,- korun ročně nedostatečná. Stanovuje si 1400,- korun jako adekvátní 

náhradu svých ztracených příjmů. Protestuje proti formulaci, že tato částka je „výrazem 

uznání za jeho dosavadní obětavou práci“ a trvá na tom, aby byla brána jako jeho 

plnohodnotný právní nárok na vyrovnání. Opírá svůj nárok o příklad holešovického exposity, 

který platí bubenečskému faráři a jeho kooperátorovi ročně 800,- zlatých, tj. 1 600,- korun. 

Částka je pak rozdělena na 2/3 pro faráře a 1/3 pro kooperátora.126 

   Také si stěžuje na velký objem kancelářské práce spojené s vedením matrik, která je 

neúměrně zaplacená. Kancelářská práce je honorována podle počtu obyvatel ve farnosti. 

Farníci mu nyní odešli, ale práce s jejich matrikami zůstala. Proto žádá o nějakou kompenzaci 

i v tomto směru.127 

 

                                                 
123 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu pankráckých občanů k. a. konsistoři, str. 69 
124 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře pankráckým občanům, str. 70 
125 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře pankráckým občanům, str. 71 
126 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu michelského faráře k. a. konsistiři, str. 73 
127 tamtéž 
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     Dále žádá, vzhledem k tomu, že nuselští farníci ukládají své mrtvé na hřbitov přináležející 

do Michle, aby mu zůstalo právo obstarávat na tomto hřbitově pohřby a vše co s nimi 

souvisí.128 

 

     Ordinariát potvrdil své původní rozhodnutí a zdůrazňuje, že michelský farář nemá na 

štolové poplatky z Nuslí opravdu žádný právní nárok, ale když je ochoten rozdělit se o 

přiřčenou částku se svým kaplanem, bude mu tedy nuselský exposita platit více, tzn. 1 000,- 

korun ročně v měsíčních splátkách. Pokud mu nestačí síly na obhospodařování takového 

množství matrik, navrhuje ordinariát, aby všechny matriky týkající se nuselských farníků byly 

předány nuselskému expositovi ke správě.129 Pokud se týká michelského hřbitova, je to 

hřbitov společný pro obě farnosti a proto na něj mají oba duchovní správci stejný přístup.130 

 

     Jmenování nového exposity bylo oznámeno zastupitelstvu města Nuslí dopisem ze dne   

26. května 1903 131a informace o tomto jmenování byla zaslána i c. k. místodržitelství s tím, 

že mu od 1. června 1903 bude přiznán první obnos z fondu Náboženské Matice a to částka 

1020,- korun. Tuto mu poukáže u  c. k. berního úřadu na Vinohradech.132  

  

     Nový administrátor farnosti Karel Janda dostal jmenování 24. května 1903 s tím, že nová 

expositura má začít fungovat od 1. června. Měl tedy čtyři dny na to, aby obstaral 

bohoslužebné předměty, matriky a všechno ostatní, co bylo potřeba k zahájení provozu nové 

expositury.133  

 

     Ani nastěhování do nového bytu neproběhlo bez komplikací. Karel Janda dostal přidělen 

byt v majetku městského stavitele Theodora Herolda v domě č.p. 290 ve Vladimírově ulici.134 

Podle jeho popisu se byt sestával z kanceláře, tří pokojů a kuchyně. Podle hodnocení nového 

nájemníka bylo vše malé, neudržované „bez veškerého komfortu“a bytu chyběla předsíň.135 

Řemeslníci přišli až po nastěhování duchovního správce, aby byt opravili k bydlení a Karel 

                                                 
128 tamtéž 
129 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře pankráckým občanům, str. 76 
130 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře michelskému faráři, str. 75 
131 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře městskému úřadu v Nuslích, str. 76 
132 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře c. k. místodržitelství, str. 77 
133Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – první duchovní správa, str. 79  
134Kronika farnosti Nusle, str. 14  
135 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – první duchovní správa, str. 80 
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Janda si stěžoval, že prvních čtrnáct dní své funkce úřadoval mezi hromadami nábytku, peřin 

a řemeslnickým nepořádkem.136 

 

     Při svém nástupu 31. května 1903 konal nový exposita slavné služby boží ve farní kapli sv. 

Václava, za přítomnosti nuselského duchovenstva, starosty, městské rady a  zastupitelstva, c. 

k. policejního komisařství, a zástupců c. k. trestnice.137 

 

     „Dne 11. června se konal v Nuslích poprvé průvod o slavnosti Božího Těla způsobem 

slavnostním za přítomnosti hodnostářů a sice o deváté hodině z kaple sv. Václava a 

odpoledne o třetí hodině z filiálního kostela sv. Pankráce. Ačkoli tento odpolední průvod 

neodpovídá církevním předpisům, musel ho duchovní správce ponechati, jelikož se koná od 

pradávna a vzniklo by zrušením jeho veliké pohoršení mezi osadníky Pankráckými.“138 

 

 

     U příležitosti úmrtí papeže Lva XIII.  20. července 1903 se z nařízení ordinariátu 

vyzváněla hrana v pondělí, v úterý a ve středu dne 27. – 29. července od 12 hod. do 12, 30 

hod. a v úterý byly slouženy smuteční zádušní služby boží, za účasti městského zastupitelstva. 

V neděli 2. srpna 1903 byla sloužena slavná mše svatá na ten úmysl, aby boží Prozřetelnost 

pomohla vybrat nejlepšího nástupce na papežský stolec.139  

 

 

     Během roku 1903 pořídila městská rada bohoslužebné předměty v ceně 4 000,- korun. 

Tyto zakoupila od Křesťanské Akademie. Tyto věci měly jednoduché, ale důstojné provedení. 

Na návrh Karla Jandy pořídila městská rada do kaple také šest lavic a malý křestní oltář, který 

byl upraven tak, aby se u něj dalo také celebrovat.140 

 

     Karel Janda žádal na městské radě, aby odhlasovala plat pro ředitele kůru. Tato stanovila 

plat na 400,- korun s tím, že má tedy do obsazování tohoto také co mluvit a pověřila jím pana 

Karla Hampejze, dosavadního ředitele kůru v Michli. Jmenovací dekret byl podepsán farním 

                                                 
136 tamtéž 
137 tamtéž 
138 tamtéž 
139 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – první duchovní správa, str. 80 
140 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – bohoslužba, str. 86 
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úřadem v Nuslích a městskou radou v Nuslích dne 22. června  1903.141 Kostelníka najal bez 

přispění městské rady, byl to pan Josef Spilling. Ve smlouvě uzavřené 1. července 1903 se 

zavazuje ke svědomitosti, poslušnosti a čestnosti. O výši jeho platu kronika neinformuje, zato 

však o tom, že v případě nutnosti je ve smlouvě stanovena jednoměsíční výpověď.142 

     V roce 1903 projevili pankráčtí občané přání, aby se v kostele sv. Pankráce zvonilo třikrát 

denně klekání. Duchovní správa proto požádala městský úřad, aby zvon zajistil. Tento žádost 

opravdu splnil, koupil zvon o váze 337 kg. v ceně 143 korun a 84 haléřů. Tento zvon nechala 

městská rada zavěsit na zvonici, aniž o tom informovala duchovní správu v Nuslích. Karel 

Janda si městskému úřadu na toto jednání stěžoval a dostalo se mu omluvy v tom smyslu, že 

kostel sv. Pankráce na Pankráci přece spravuje michelská fara. K tomu Janda poznamenává, 

že Michle obhospodařuje záduší kostela jen do konce roku 1903, ale správně už patří pod 

Nusle. Michelského faráře ale také nikdo o ničem neinformoval. Nový zvon se moc 

neosvědčil. Když začal zvonit, lidé se smáli, protože připomínal umíráček. Proto žádali 

duchovní správu, aby se mohlo zvonit velkým zvonem. V tomto duchovní správa vyhověla.143 

     Oficiální předání kostela sv. Pankráce do správy nuselské expositury, mělo proběhnout na 

začátku roku 1904 a proto se konalo z nařízení c. k. okresního hejtmanství na Vinohradech 

23. ledna 1904 inventární odevzdání tohoto záduší. Probíhalo na faře v Michli a účastnili se 

ho obě strany. Předávající michelský farář Matěj Šach, přebírající nuselský exposita Karel 

Janda a jako zástupce k. a. konsistoře prosecký k. a. vikář Štěpán Pittner, zástupce 

patronátního úřadu a zástupce c. k. hejtmanství, který  psal protokol o předání. Nadační jmění 

činilo 1 870, 24 K., vlastní jmění 7 508, 43 K. a inventář 7 460, 79 K. Celkem tedy 16 839, 46 

K. Protokol oznamuje že se vše převádí do správy nuselské expositury, ale účetnictví i nadále 

povede patronátní úřad v Tuchoměřicích.144 

     V únoru 1904 dal kostelník Josef Špilling písemnou výpověď a od poloviny března 

nastoupil tuto funkci Josef Holinger, který dosud působil jako kostelník v sousední Michli.145 

     Před slavností Božího Těla přišel na farní úřad dopis od nuselského občana, přednosty 

kanceláře zemského výboru pana Josefa Žentela, ve kterém informuje duchovního správce o 

úmyslu městské rady, vyslat na faru deputaci s prosbou, aby byl o Božím Těle postaven ještě 

                                                 
141 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – kostelní personál, str. 86 
142 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – kostelní personál, str. 86 
143 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – kostelní personál, str. 86 
144 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – správa záduší fil. kostela sv. Pankráce, str. 88 
145 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – nový kostelník, str. 89 
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jeden oltář, v pořadí čtvrtý a to v Nuslích – údolí. Pan Žentela se o tomto požadavku dozvěděl 

spolu s informací, že má být jedním členem této dvoučlenné deputace. Rozhodně tento plán 

odmítl s tím, že „oltáře mají účel náboženský, který nevrcholí v parádě“, jak se domnívá 

městský zastupitel pan Šeda, který prohlásil: „Když máme dáti hudebníkům 50 zl., tak chceme 

u nás v údolí také něco slyšeti.“ 146 A tak se stalo, že čtvrtý oltář v Nuslích – údolí o této 

slavnosti v r 1904 nepostavili. 

 

     Po ročním působení ve farnosti, píše Karel Janda 1. července 1904 žádost na arcibiskupství 

o zřízení kaplanského místa. Argumentuje rozrůstajícím se počtem obyvatel, rozrůstajícím se 

množstvím administrativy a z toho plynoucí nedostatek času pro péči o duše farníků. 

Navrhuje, aby se požádal městský úřad o zřízení bytu pro nového kaplana. Pokud ordinariát 

městskému úřadu zdůvodní tuto žádost tím, že nový kaplan umožní pravidelné bohoslužby na 

Pankráci, bude podle názoru Karla Jandy, městský úřad souhlasit. Janda v dopise vysvětluje, 

že Pankrác vyžaduje pravidelné služby boží v kostele sv.Pankráce a on je nemůže sám zajistit, 

hlavně v době školního volna, kdy jsou páni katecheti na prázdninách. Také navrhuje, aby se 

snížili poplatky michelskému faráři, kterému vyplácí ročně 1000,- korun. Tak by bylo z čeho 

přilepšit budoucímu kaplanovi, zvlášť v případě, že městská rada odmítne zaopatřit mu byt a 

tento si bude muset sám hradit nájem.147 

 

     Výstav nejsvětější svátosti se konal ve čtvrtek v pátek v sobotu a v neděli od 12. do 15. 

července 1904. Pamětní kniha mluví o hojné účasti věřících, zvláště z Prahy.148  

 

     15. července 1904 vykonal v Nuslích kanonickou visitaci v zastoupení generálního vikáře 

Msgr. Jan Sedlák, kanovník metropolitní kapituly a zemský poslanec. Visitátor celebroval mši 

sv. v osm hodin za účasti školních dětí obou měšťanských škol, pak si prohlédl farní kapli, 

oltář, tabernákl, křtitelnici, bohoslužebné předměty a roucha. Po snídani na faře vykonal 

prohlídku matrik a farních knih. Vše bylo shledáno v pořádku a v tomto smyslu také zněl 

pochvalný dekret, který Karlu Jandovi zaslala k. a. konsistoř ze dne 24. listopadu 1904. K této 

visitaci pozvala duchovní správa i zástupce obce. Tito se bohužel nedostavili, což na visitátora 

neudělalo dobrý dojem149 

 

                                                 
146 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – slavnost Božího Těla, str. 89 
147 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Karla Jandy  k. a. konsistoři, str. 82 - 84 
148 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – výstav nejsv. sv., str. 90 
149 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – kanonická visitace. 90 
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     Na poutní slavnost sv. Václava v roce 1904 pozval Karel Janda vyšehradského kanovníka 

Josefa Farského, aby celebroval velkou mši sv. a  A. Tomáška, kaplana u sv. Vojtěcha, aby 

vedl kázání. Ten se ale omluvil a Josef Farský na pozvání zapomněl a odjel jinam. Proto si 

musela duchovní správa vypomoci kněžstvem z vlastních řad.150 

 

     13. prosince 1904 se v obci ustavil „Spolek pro vystavění katolického kostela v Nuslích“. 

Popud k jeho vzniku vzešel od městské rady, ale duchovní správa nebyla o ničem 

informována oficiálně, ani neoficiálně. Ustavující valná hromada  se konala v budově 

měšťanských škol. Předsedou byl zvolen starosta města Josef Veselík a dále byl zvolen také 

výbor v počtu osmnácti členů. Karel Janda předpokládal, že se stane jednatelem, nebo alespoň 

zástupcem předsedy, ale nebylo mu vyhověno. Kromě této ustavující schůze žádná další 

svolána nebyla. Ve stanovách spolku je uvedeno, že v případě jeho zrušení, použijí se vybrané 

peníze na dobročinnost. Jediné, co spolek udělal, bylo rozeslání dopisů kapitulám, církevním 

hodnostářům a  jinému duchovenstvu, s žádostí o příspěvek. Sami nepřispěli nic a v odpovědi 

na dopisy jim také žádné peníze nepřišly. Karel Janda slíbil dát příspěvek 200,- K., ale složil 

jen 40,- K., protože viděl, že spolek žádnou další činnost nevyvíjí.151 

 

     V roce 1905 se začalo vážně jednat o připojení Nuslí k Praze. 7. dubna 1905 poslal tedy 

Karel Janda na městské zastupitelstvo dotaz, jestli se počítá s tím, že Praha převezme patronát 

jak nad farou, filiálním kostelem sv. Pankráce, tak nad plánovaným novým nuselským farním 

kostelem. Když se nedočkal písemné odpovědi, rozhodl se pro osobní intervenci. Na radnici 

se dozvěděl, že městská rada zmínila při jednáních tuto otázku, ale zástupci pražské obce 

odmítli na sebe vzít jakýkoli závazek tohoto typu. Tato otázka se bude řešit až když se 

přikročí ke stavbě nového kostela. Jeho zamýšlená realizace se však protáhne a to proto, že 

v Nuslích se zřídila expositura a ne farnost, takže nový kostel není zapotřebí stavět hned.152 

 

     5. července 1905 se v nuselské kapli sv. Václava slavila primice Rudolfa Fridricha. Byl to 

syn nuselského občana a člena zastupitelstva Jana Fridricha, majitele domu č. p. 388. Rudolf 

Fridrich vystudoval theologii na c. k. české universitě v Praze. Na jeho první mši byla farní 

                                                 
150 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – poutní sl. sv. Václava, str. 90 
151Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – spolek pro vystavění kostela, str. 106  
152 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy, str. 106 
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kaple plná jeho příbuzných, přátel a nuselských občanů. Byla to první událost toho druhu 

v historii obce.153  

 

     1. září 1905 nastoupil v nuselské duchovní správě službu kaplan Jan Žížala.154 

 

     Karel Janda pátral po tom, zda byla ve farní kapli a ve filiálním kostele zřízena kanonická 

křížová cesta. V tomto smyslu také učinil  2. února 1906 dotaz na michelskou faru. Michelský 

duchovní správce mu odpověděl, že ve svých záznamech o tom nemá ani zmínku, takže 

pravděpodobně zřízena nebyla. Proto byla v tom smyslu 17. dubna 1906 podaná žádost na k. 

a. konsistoř. Byla kladně vyřízena a stálo v ní, že křížovou cestu posvětí kněz k tomu 

zmocněný. Duchovní správce z toho pochopil, že ordinariát někoho deleguje a čekal až do 

roku 1909, kdy proběhlo svěcení křížových cest pro oba kostely 25. února a 17. března 

1909.155 

 

     Slavnost Božího těla probíhala od nepaměti z kostela sv. Pankráce ke čtyřem oltářům 

postaveným podél silnice k Vyšehradu. Výzdobu těchto oltářů měli na starosti majitelé 

okolních domů. Po založení duchovní správy v Nuslích konal se průvod Božího Těla v devět 

hodin ráno u kaple sv. Václava. Trasa vedla Svatoslavovou ulicí, pak po Havlíčkově třídě 

(dnešní Nuselská) na náměstí, Sezimovou ulicí a Palackého třídou (dnešní Táborská) zpět do 

kaple. Odpoledne ve tři hodiny konal se tradiční průvod také na Pankráci. Výzdobou oltářů 

byla pověřena obec, kromě jednoho, který si vzal na starost majitel domu u kterého oltář stál, 

pan Shul. Roku 1907 se však obecní rada rozhodla, že nebude zdobit oltáře z obecních peněz 

a toto dala písemně na vědomí duchovní správě. Mezitím se po Nuslích rozneslo, že se 

slavnost Božího Těla slavit nebude, protože duchovní správce žádá za vedení průvodu 100,- 

K. Nato se přišel zeptat pan Shul, jestli má vůbec svůj oltář stavět. Duchovní správce mu 

odpověděl, že ano, ale protože obec své oltáře nepostavila, konal se průvod pouze k tomu 

jednomu a ostatní tři oltářní pobožnosti byly odslouženy ve farní kapli.156   

 

                                                 
153 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – primice R. Fridricha, str. 105 
154 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy, str. 130 
155 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – křížová cesta, str. 103 
156 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy, str. 113 
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     Počátkem roku 1909 byla na boční oltář pořízena poutní socha panny Marie za 414,- K. a 

také socha božského srdce Páně za 288,- K.Tyto sochy byly pořízeny z dobrovolné sbírky 

nuselských občanů.157  

 

     1. března 1909 byla provedena hromadná exhumace na zrušeném hřbitově při kostele sv. 

Pankráce. Hřbitov byl zrušený výnosem ze dne 21. června 1886. Od té doby se k pohřbívání 

používal michelský hřbitov v Krči. Podle zákona se však nesmělo deset let mrtvoly vykopat a 

tak hřbitov u kostela zůstal až do tohoto roku. Město upravilo okolí kostela a zřídilo zde sad a 

lavičky.158 

 

     1. prosince 1909 byl generální vikariát rozdělen na tři obvody. Nusle spadaly do druhého 

obvodu a pro tento obvod byl ustanoven městským vikářem František Xaver Janků, farář u sv. 

Jindřicha.159 

 

     9. dubna 1910 byl Karel Janda vyznamenán dekretem k. a. konsistoře.160 

 
     Byt a kancelář, které duchovní správce používal, byly nevyhovující od začátku, ale po 

několika letech, kdy farní agenda narůstala, stoupala i potřeba nových prostor. Dne 6. dubna 

1910 podal Karel Janda žádost o nové prostory na městský úřad. Tento žádosti vyhověl a 

přidělil duchovní správě nové prostory v č. p. 573 ve Svatoslavově ulici, v prvním patře. Dům 

náležel architektovi Jaroslavu Benediktovi, a požadovaný nájem dělal  1 320,- K. ročně a 

hradil ho obecní úřad. Smlouva zněla na šest let.161 

 

     18. května 1911, se v Nuslích konala další kanonická visitace. Provedl ji městský vikář 

František Janků. Zúčastnili se jí také členové městského zastupitelstva včetně starosty pana 

Veselíka, c. k. poštmistr, Karel Janda, kaplan Jan Žížala, katecheti a II. duchovní správce c. k. 

trestnice na Pankráci. Mše sv. se zúčastnili děti z dívčí měšťanské školy. Visitátor byl 

spokojen se stavem kostelů i farní agendy a v tomto smyslu podal zprávu na arcibiskupství. 

Karlu Jandovi napsal pochvalný dopis, ve kterém mu vzkázal i uznání od ordinariátu.162 

 

                                                 
157 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy, str. 118 
158 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – hromadná exhumace, str. 125 - 126 
159 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy, str. 125 
160 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy, 126 
161 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – změna farních místností, str. 126 
162 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – kanonická visitace, str. 128 
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     1. června 1912 byl dosavadní nuselský kaplan Jan Žížala přeřazen na Smíchov. Za sedm 

let svého působení v Nuslích si získal oblibu jak u farníků, tak u duchovního správce. Janda 

ho hodnotí jako pilného, svědomitého a horlivého. Novým kaplanem byl jmenován Rudolf 

Fridrich, který nastoupil místo 1. září 1912. Od roku 1906, kdy se v Nuslích slavila jeho 

primice, působil jako kaplan ve Štědré, v Kolíně, v Čakovicích, jako katecheta v Plzni a jako 

kaplan u sv. Haštala v Praze.163 

 

     Karel Janda se rozhodl založit vlastní spolek na výstavbu kostela, s názvem „ Kostelní 

spolek pro Nusle – Pankrác“, protože spolek již dříve založený městským úřadem, nevyvíjel 

žádnou činnost. Aby ho však městská rada nepodezírala, že chce jejich stávajícímu spolku 

konkurovat, rozšířil jeho účel na starost o zvelebení služeb Božích a výzdobu farní kaple i 

filiálního kostela sv. Pankráce a po postavení nového kostela i péči o jeho výzdobu. Duchovní 

správa již vedla fond na výstavbu kostela, do kterého přispěla svým odkazem i zemřelá sestra 

světícího biskupa Františka Krásla, slečna Josefa Kráslová. Fond i s tímto odkazem činil 5 

213, 97 K. Ordinariát tento oznámený úmysl odsouhlasil a sám kardinál slíbil že nad spolkem 

převezme protektorát, což také učinil.164 Protože předsedou spolku je sám duchovní správce, 

je jmění spolku a veškeré spisy součástí duchovní správy a jejího archivu. Ke konci roku 1912 

měl spolek 12 zakládajících členů, 108 členů přispívajících a 119 dobrovolníků. Koncem 

tohoto roku měl spolek čistého jmění 9 511, 68 K.165 Pamětní kniha se již o další činnosti 

tohoto spolku nezmiňuje, ale podle později nalezených plánů lze usuzovat, že spolek byl 

s přípravami na stavbu kostela tak daleko, že už vypsal výběrové řízení na jeho stavbu.166 

Tento záměr se však nikdy nezrealizoval a nový kostel v Nuslích ani na Pankráci dosud 

nestojí. 

 
     Od 7. do 14. března 1915 se v kapli sv. Václava konaly misie. Tyto v Nuslích vykonali 

otcové z Tovaryšstva Ježíšova. Karel Janda žádá ordinariát, aby misionářům poskytl finanční 

odměnu, protože on již zakoupil misijní kříž, klekátko, nechal natisknout 2 000 pozvánek ze 

svých prostředků a pánům misionářům poskytl ubytování a stravu na osm dní.167 

 

                                                 
163 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy, str. 130 
164 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – kostelní spolek, str. 137 
165 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy, str. 141 
166 plány kostela nalezené na půdě fary na Chodově 
167 svazek II, fasc.1, nestránkováno 
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     Na vánoce 1919 začali sloužit nuselští katecheti Martin Zeman a Arnošt Šimlík 

bohoslužby v českém jazyce.168 

 

     18. června 1920 přestoupil Karel Janda k Církvi československé a duchovní správu převzal 

kaplan Rudolf Fridrich, který byl poté oficielně jmenován nuselským administrátorem.169 

 

     29. srpna 1920 bylo ve farní kapli sv. Václava čteno odsouzení k exkomunikaci Karla 

Jandy, Martina Zemana a Arnošta Šimšíka církevním soudem.170 

 

     Počátkem roku 1921 byl ustanoven novým farářem v Nuslích dosavadní vyšehradský 

kaplan Alois Tylínek a nuselský administrátor Rudolf Friedrich byl přeložen za kaplana na 

Vyšehrad.171 

 

     Alois Tylínek začal hned od začátku svého působení v Nuslích ostře vystupovat proti CČS. 

Je zaznamenáno, že se dostavil na tábor lidu pořádaný CČS, v pátek 27. května 1921 

v Nuslích. Byla zde plánována přednáška Karla Farského, ale jako první přišel Alois Tylínek 

se zástupem Orlů172a katolických žen. Přihlásil se ke slovu a měl proslov ke všem přítomným 

příslušníkům CČS. Pak se vzdálil i se svou „gardou“. Kronika CČS tvrdí, že se jednalo o 

potupný útěk přes keře a trávníky v parku a že jeho štvavé řeči nikdo neakceptuje. 173 

 

     Z knih změn náboženství římskokatolické církve v Nuslích však vyplývá, že v roce 1920 

přestoupilo z katolické církve 1980 věřících a všichni k Církvi československé.174 Za 

působení Aloise Tylínka přestoupilo zpátky z CČS do lůna katolické církve v rozmezí let 

1922 – 1938 z Nuslí 1616 lidí.175 Z toho je možno usuzovat, že Alois Tylinek byl velice 

schopný a charismatický kněz. 

      

 

 

 
                                                 
168 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 2 
169 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 14 
170 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 18 
171 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 29 
172 příslušníků katolického hnutí Orel, kterého byl Tylínek také členem, pozn. aut. 
173 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 40 
174 Kniha změn náboženství 1920 - 1921 
175 Kniha změn náboženství 1922 - 1938 
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5. 1 Věznice na Pankráci 

 

Objekt byl postaven v letech 1885 – 1889 ke zřízení zemské mužské trestnice, která měla 

nahradit již hygienicky nevyhovující tzv. Svatováclavskou trestnici, zprovozněnou v roce 

1809 v prostorách bývalého kláštera sv. Václava Na Zderaze v Praze. Stavba o celkové 

rozloze 14, 4 ha byla situována na nezastavěných pozemcích mezi městskými částmi 

Pankrác a Nusle. Vedením projektu byl pověřen Franz Maurus, hlavní inženýr Ministerstva 

práv (spravedlnosti). V ose areálu trestnice, severovýchodním směrem, byla postavena 

vstupní průchozí budova, za kterou následoval dvůr s čelní budovou, ze které se procházelo 

do administrativní budovy a kaple.176 Ve zvýšeném přízemí budovy kaple byla zřízena 

lékařská ordinace, kanceláře duchovních, evangelická modlitebna, židovská modlitebna a 

sklady potravin. Z chodby se vstupovalo do katolické kaple. Z druhého patra se vcházelo na 

kůr, kde byli soustřeďováni k bohoslužbám mladí vězni. Vězeňský personál se zúčastňoval 

bohoslužeb v tzv. presbyteriu, tj. ohrazeném prostoru v přední části kaple.177 

 

     Do nově postavené věznice byli první trestanci ze Svatováclavské trestnice přemístěni 

11. 9 1889. Byli to nejdříve nemocní a neduživí. Druhý den byli eskortováni ve třech 

skupinách ostatní zdraví. Celkem sem bylo přijato cca 800 trestanců (k 31. 12 1887 činil 

celkový stav Svatováclavské trestnice 764 trestanců, z toho 38 nemocných).178 

 

      Ještě před přesunem chovanců ústavu byla vysvěcena 31. srpna 1889 vězeňská kaple. 

Obřad vedl kancléř k. a. konsistoře, metropolitní kanovník Dr. František Hrádek za 

asistence místních duchovních správců, mj. také michelského faráře a kaplana,179 protože 

nová trestnice byla na území jejich duchovní správy. 

 

     Přifařené obce michelské fary se zdráhaly poskytnout zemřelým trestancům místo na 

svém hřbitově, proto byl c. k. erárem zakoupen zvláštní hřbitov za michelským hřbitovem. 

Byly odděleny místa určené k pochovávání jinověrců, podle církevních předpisů a pak byl 

vysvěcen prvním duchovním správcem c. k. trestnice Janem Matoušem, který byl k tomuto 

úkonu delegován k. a. generálním vikariátem. Bylo ustanoveno, že mrtvoly trestanců budou 

dodávány do anatomického ústavu, ale výjimku tvořili ti, kteří zemřeli na nakažlivou 

                                                 
176 KÝR Aleš, Historická pentalogie č. 4/2004, str. 2  
177 KÝR Aleš, Historická pentalogie č. 4/2004, str. 3 
178 Pamětní kniha Sv. fary ztvp., str. 190, 192 
179 Pamětní kniha Sv. fary ztvp., str. 192 



 39 

chorobu, ti kterým se pohřeb hradil na jejich náklady a ti, kteří zemřeli v letních 

měsících.180 

 

     Z korespondence michelsého faráře s k. a. konsistoří z roku 1903 vyplývá, že pankrácká 

trestnice měla dva své duchovní správce, které měl teoreticky michelský farář k disposici, 

ale prakticky obhospodařovali pouze trestnici. Matriky trestnice na Pankráci však byly 

umístěny na faře v Michli a spravoval je michelský  farář. Tento stav se nezměnil ani po 

založení expositury v Nuslích. Ordinariát rozhodl, že matriky trestnice na Pankráci (stejně 

jako staré matriky nuselské), zůstanou pod správou michelského faráře, pokud se duchovní 

správci trestnice nerozhodnou, že si je povedou sami.181 Zda se k tomu duchovní správa 

trestnice rozhodla se z dostupných pramenů nepodařilo zjistit. Z katalogů kléru však 

vyplývá, že do roku 1903 patřila pankrácká věznice pod michelskou farnost182 a po 

založení expositury v Nuslích, přešla věznice do nuselské kompetence.183 Duchovní 

správce věznice jmenoval, stejně jako ostatní úředníky, ministr práv (ministr 

spravedlnosti).184 

 

     Co se týče duchovního života trestanců v pankrácké věznici, zaručoval jim domácí řád 

věznice právo (a povinnost) bohoslužeb se zúčastňovat. Katolické bohoslužby se konaly 

v šest hodin v létě a v sedm hodin v zimě a každý trestanec katolického vyznání se jich byl 

povinen dvakrát týdně zúčastnit. Mše svaté se střídavě účastnili trestanci ze samovazby a 

trestanci ze společné vazby.185 Všichni katoličtí trestanci se také měli účastnit slavných 

služeb božích, které se konají na svátek i narozeniny císaře a císařovny.186 

 

     Pro nekatolické trestance, konaly se služby boží a jiné pobožnosti v dobách stanovených 

zvláštními předpisy a způsobem stanoveným úmluvou stanovenou mezi dotyčnými 

duchovními a vrchním ředitelem věznice. Židovští trestanci mohli v sobotu a o židovských 

svátcích konat bohoslužbu v místnosti k tomu určené, kde na ně měl někdo dohlížet.187 

 

                                                 
180 Pamětní kniha Sv. fary ztvp., str. 192, 193 
181 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu k. a. konsistoře michelskému faráři, str. 65 
182 CATALOGUS VENERABILIS CLERI PRO ANNO DOMINI MCMIII, Praha 1903, str. 278 
183 CATALOGUS VENERABILIS CLERI PRO ANNO DOMINI MCMIV, Praha 1904, str. 68 
184 KÝR Aleš, Historická pentalogie č. 4/2004, str. 4 
185 Domácí řád pro c. k. mužskou trestnici v Praze, vyjma odd. pr. tr. mv, Vídeň 1889, str. 23, §38 
186 Domácí řád pro c. k. mužskou trestnici v Praze, vyjma odd. pr. tr. mv, Vídeň 1889, str. 24, §38 
187 Domácí řád pro c. k. mužskou trestnici v Praze, vyjma odd. pr. tr. mv, Vídeň 1889, str. 24, § 38 
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     Každý trestanec se měl v rámci denního řádu pomodlit třikrát denně. Před snídaní, před 

obědem a před spaním. Ve společné vazbě předříkával tuto modlitbu tzv. otec (úředně 

určený trestanec, zodpovědný za dodržování pořádku na ložnici).188 

 

     V neděli a ve svátek jsou pro katolické trestance ze samovazby i ze společné vazby 

první služby boží o půl osmé ráno (mše a kázání) a o půl deváté druhé služby boží (mše). 

Jeden týden se prvních bohoslužeb zúčastnili vězni hovořící německy a druhých vězni 

mluvící česky a další týden si to vyměnili. Odpoledne ve dvě hodiny bylo požehnání 

(promluva, litanie a požehnání nejsvětější svátostí) pro všechny katolické trestance. Potom 

se konalo křesťanské cvičení pro ty trestance, kteří byli dopoledne při druhých službách 

božích. V neděli a o svátcích křesťanští trestanci nepracovali a evangelíci mimo to ještě na 

velký pátek. Výjimku tvořily pouze nutné domácí práce. Židovští trestanci nesměli být 

nuceni k práci v sobotu a o židovských svátcích, ale v neděli a o křesťanských svátcích 

pracovat mohli. Měla se jim však zadat taková práce, aby nerušila ostatním klid na 

rozjímání.189 

 

     V období první republiky byla účast na bohoslužbě povinná jen u mladistvých 

provinilců. Pravidelné bohoslužby kterékoli uznané konfese se zařídily na státní náklady, 

byla li zajištěna účast alespoň deseti vězňů téže konfese.190 Nezletilí vězňové byli povinni 

zúčastňovat se bohoslužeb a společných náboženských cvičení toho vyznání, jehož byli 

příslušníci. Doba určená pro náboženská cvičení neměla přesahovat dvě hodiny týdně.  

Mladistvý vězeň mohl být účasti na bohoslužbách zproštěn, požádali li o to písemně rodiče, 

nebo jeho zákonný zástupce. Pokud trestanec dovršil už šestnáct let, mohl o toto zproštění 

požádat sám, pokud by rodiče nebo zákonný zástupce písemně, nebo protokolárně 

neprohlásili, že trvají na tom, aby se zúčastňoval bohoslužeb a náboženských cvičení.191 

 

     Pamětní kniha Svatováclavské trestnice popisuje jak probíhalo biřmování trestanců 

v úterý po velikonocích 4. dubna 1893. Světící biskup pražský Ferdinand Kalouš biřmoval 

ten den 154 trestanců. Po uvítání všemi hodnostáři u hlavních dveří bylo v kostele po „Ecce 

sacerdos magnus“, Versiculech, Responsoriích a oraci české kázání, které konal II. 

duchovní správce Jiří Bayerle a potom německé kázání, které měl I. duchovní správce Jan 

                                                 
188 tamtéž §36, 40, 42 
189 tamtéž §43 
190 Vězeňství v Československé republice, Praha 1930 
191 Vězeňské předpisy, část III., Praha 1931 
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Matouš. Potom následovalo samotné biřmování. V první řadě stáli mladiství, kteří po 

pomazání sv. křižmem odešli sakristií a chodbou na kůr, na to byli pomazáni sv. olejem 

biřmovanci ze samovazby a potom biřmovanci ze společné vazby, kteří stáli pod kůrem.192 

 

     V pankrácké věznici se také příležitostně konaly misie. V pamětní knize Svatováclavské 

trestnice je záznam o misiích, které nařídilo c. k. ministerstvo spravedlnosti a jejich konání 

bylo stanoveno ředitelem věznice na 18. – 22. listopadu 1895. Toto datum bylo stanoveno 

proto, aby se misií mohla účastnit i skupina trestanců, kteří pracovali na regulaci potoka 

v Senomatech u Rakovníka a koncem listopadu už měli být zpátky v ústavu.193 Misie konali 

kněží z Kongregace194 Nejsvětějšího Vykupitele z Malé strany. Protože bylo v trestnici 

málo místa, misionáře vždy ráno přivezli do trestnice a večer odvezli na adresu jejich 

bydliště. Povozy a stravu jim hradila trestnice.195 

 

     Ve výroční zprávě za rok 1948 je uvedeno, že římskokatolické bohoslužby ve vězeňské 

kapli obstarával každou neděli a zasvěcené svátky a památné dny farní úřad v Nuslích..196 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Pamětní kniha Sv. fary ztvp., str. 196 
193 Pamětní kniha Sv. fary ztvp., str. 200 
194 Pamětní kniha Sv. fary ztvp., str. 201 
195 Pamětní kniha Sv. fary ztvp., str. 200 
196 Výroční zpráva věznice krajského soudu trestního v Praze za rok 1948 
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6. Zakládání Církve československé 

  

     Obyvatelé českých zemí, se v rámci habsburského mocnářství hlásili převážně ke 

katolictví. Byli však přesvědčeni, že jsou národem Husovým a Žižkovým. Zůstali katolíky i 

po tom, co mohli přestoupit k povoleným protestantským náboženstvím. 

 

     Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se v Čechách rozmohlo hnutí katolické 

moderny, které usilovalo o reformu katolictví. V čele tohoto hnutí stála zemská jednota 

katolického duchovenstva. Snahy tohoto hnutí ale zmařila papežská encyklika z roku 1910. 

Za první světové války se však krize v katolické církvi prohloubila. Bylo čím dál zjevnější, 

jak je církev provázaná s habsburskou monarchií. Katoličtí kněží žehnali rakouským zbraním 

a do poslední chvíle byli věrni monarchii. Za války ale také zesílilo reformní hnutí českých 

kněží a po válce 7. listopadu 1918 znovu vystoupilo na veřejnost pod názvem Jednota 

katolického duchovenstva v Československu. Předsedou byl zvolen Jindřich Šimon Baar. 

K tomuto hnutí se přihlásilo 80 – 90% veškerého kléru z Čech, Moravy i Slovenska. 

 

     Toto hnutí však stálo mezi dvěma tábory. Na jedné straně stát, který chtěl provést odluku 

církve od státu, z povinné katolické výuky se stal dobrovolný předmět a  náboženské úkony 

na školách se staly dobrovolnými. Na druhé straně však stála církevní hierarchie včetně Říma 

a ta odmítala cokoli měnit.197 

 

     Reprezentanti Jednoty si domluvili již 22. ledna 1919 audienci u presidenta Masaryka, 

ujistili ho o své loajalitě a seznámili ho se svými návrhy na církevní reformu. Tyto návrhy pak 

schválila valná hromada jednoty. Jednalo se o zrušení patronátního práva šlechty, biskupové 

měli být voleni, kněží měli být hmotně zaopatření ve službě i ve výslužbě, do bohoslužeb 

měla být zavedena čeština, celibát měl být dobrovolný, církevní hierarchie měla být 

demokratizována a také mělo být odstraněno povinné holení vousů a nošení kolárků. 

Deputace jednoty odjela do Říma již 21. června 1919, aby vyjednávala s papežem kromě 

jiného i o svých navržených reformách.198 

 

      Řím slíbil, že návrhy prostuduje, ale poté, co byl jmenován na pražský arcibiskupský 

stolec František Kordač, který byl rozhodným odpůrcem reformy, bylo jasné jak se rozhodl. 

                                                 
197 KÁRNÍK Zdeněk, České země v éře první republiky (1918 – 1938), Libri, Praha, 2000, str. 315 
198 KÁRNÍK Zdeněk, České země v éře první republiky (1918 – 1938), Libri, Praha, 2000, str. 316 
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Radikální křídlo Jednoty, zvané Ohnisko, navrhlo své vlastní kandidáty na arcibiskupský 

stolec. Vůdce Ohniska, Karel Farský se po neúspěšném jednání s arcibiskupem Kordačem 

rozešel i z tou částí Klubu reformního duchovenstva, která nebyla ochotna jít do otevřené 

roztržky s ordinariátem. Zbylá část Klubu se rozhodla pro založení nové Církve 

československé.  

 

     Na to reagovalo Kordačem svolané zasedání českých a moravských biskupů a Jednotu 

rozpustili. Její požadavky byly zamítnuty, včetně uplatnění českého jazyka při 

bohoslužbách.199 

 

     Také nuselské duchovenstvo bylo organizováno v Jednotě a podle Kroniky náboženské 

obce československé v Nuslích, radikální křídlo jednoty, zvané Ohnisko děkuje za svůj vznik 

také Nuslím. Jeho schůzky probíhaly mimo jiné i v bytech nuselského katechety Martina 

Zemana a duchovního správce Karla Jandy, kteří byli také jeho členy. Členy reformního 

duchovenstva byli také katecheti Arnošt Šimšík a A. Možíš.200 

 

     Když vyšel 25. září 1919 protest klubu reformních kněží proti arcibiskupovi Kordačovi 

v novinách, byl pod tímto protestem podepsán z Nuslí i Martin Zeman. Kronika uvádí, že 

potom „musel snášet velké příkoří od zfanatizovaných nuselských žen“201 

 

     Někteří reformní kněží se snažili zamítnuté reformy uplatnit v praxi a uzavírali tajné 

sňatky. V Nuslích ve farní kapli sv. Václava byli v roce 1919 tajně oddáni kněží Václav Kára 

z Přerova nad Labem a Václav Falta z Nové Paky.202 

 

     Karel Farský přeložil do češtiny latinský římskokatolický misál, aby bylo možno konat 

bohoslužby v češtině a dne 18. prosince 1918 vyšel první sešit „Českého misálu“, který 

vytiskla tiskárna Národní politiky nákladem klubu reformních kněží. Aby jeho expedice 

nebyla tak nákladná, zavázali se nuselští katecheti Alois Možíš, Arnošt Šimšík, Martin Zeman 

a ještě katecheta Antonín Procházka z Prahy VII, že tuto provedou bezplatně. Pracovali 

nepřetržitě tři dny, aby úkol dokončili a všichni reformní kněží obdrželi Český misál včas 

před vánočními bohoslužbami. 

                                                 
199 KÁRNÍK Zdeněk, České země v éře první republiky (1918 – 1938), Libri, Praha, 2000, str. 317 
200 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 2 
201 tamtéž 
202 tamtéž 
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     Členové Klubu reformních kněží se na schůzi 27. 11 1919 zavázali, že vánoční bohoslužby 

roku 1919 budou konat v češtině. V Nuslích se tohoto úkolu ujali katecheté Arnošt Šimšík a 

Martin Zeman. Arnošt Šimšík naučil děti českým odpovědím při mši a upozornil je, že na 

Boží hod bude konat školní bohoslužby česky. Učil tehdy náboženství na chlapecké škole 

v Nuslích na Palackého ulici.203 Od dětí se tuto informaci dozvěděli rodiče a zpráva se brzy 

rozšířila po celých Nuslích a na Boží hod byla kaple přeplněna farníky, kteří chtěli zažít první 

české bohoslužby v Nuslích. Kronika říká, že byli dojati všichni i ti, kteří se později postavili 

proti reformistům.204 

 

     České bohoslužby byly konány katechetou Martinem Zemanem a Arnoštem Šimšíkem celé 

vánoční svátky, na svátek sv. Štěpána 26. 12 1919, v neděli 28. 12 1919, na Nový rok 1920, 

v neděli 4. ledna 1920, na Tři krále 6. ledna 1920 a každou další neděli a svátek.205 Kronika 

tvrdí, že tyto první české bohoslužby na Boží hod vánoční 1919 v Nuslích, byly také vůbec 

první v celé Velké Praze.206 

 

     Ordinariát však tyto české bohoslužby zakázal a hrozil postihy těm kněžím, kteří 

neuposlechnou. 

 

     8. ledna 1920 byla založena v Národním domě na Smíchově Církev československá. A 

hned 23. ledna byla v Nuslích svolána veřejná schůze lidu s přednáškou o Církvi 

československé. Byla to historicky druhá veřejná přednáška ve Velké Praze. Bylo dohodnuto, 

že přednášku uspořádá Spolek pokrokových žen v sále Národního domu v Nuslích v sedm 

hodin večer. Přednášel mimo jiných i Karel Farský. Kronika uvádi že sál byl tak přeplněn, že 

posluchači zabrali i menší restaurační sál na tento navazující. Po ukončení schůze byly 

prodávány přestupní lístky, ale lidé byli ještě nerozhodní.207 

    Od této schůze začali Arnošt Šimšík a Martin Zeman vyučovat na školách náboženství 

v duchu Církve československé. Do konce školního roku 1919/1920 se přihlásilo na výuku 

československého náboženství 1800 dětí.208 

 

                                                 
203 Palackého ulice – dnešní Táborská, pozn. aut. 
204 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 3 
205 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 3 
206 Nusle byly připojeny k Praze až roku 1922, pozn. aut. 
207 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 4 
208Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 6  
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     Na Boží hod velikonoční, 4. dubna 1920 připadly školní bohoslužby ve školní kapli 

v Nuslích na katechetu Martina Zemana. Ve filiálním kostele na Pankráci měl mít ten den 

bohoslužby katecheta Myška, který zůstal loajální ordinariátu. Tento chtěl ale odejet na 

svátky a proto požádal M. Zemana, aby za něj bohoslužbu odsloužil. Zeman souhlasil a 

zajistil, aby v Nuslích za něj zastoupil katecheta Arnošt Šimšík, také „čechoslovák“. 

 

     V Nuslích byly bohoslužby stanoveny na osm hodin a na Pankráci na půl devátou. Když 

chtěl katecheta Šimšík vkročit v Nuslích do školní kaple, postavili se proti němu rozhořčené 

katolické ženy a bránily mu v přístupu do kostela. Šimšíkovi se podařilo probojovat se do 

sakristie, zatím co mu ženy nadávaly do odpadlíků a kacířů. Tam již však byl oblečen a 

připraven k bohoslužbě katecheta Mudra, loajální k ordinariátu. Jakmile Šimšík vkročil, 

Mudra se odebral k oltáři, aby sloužil mši sám a zabránil tak Šimšíkovi sloužit bohoslužby 

v čestině. Ten ale, protože věděl, že katecheta Zeman slouží českou bohoslužbu na Pankráci, 

sdělil toto farníkům, kteří měli zájem a ti se odebrali na Pankrác. Zde byly české bohoslužby 

vykonány bez překážek.209 

 

     Protože Církev československá měla v Nuslích čím dál tím víc stoupenců, začalo se 

přemýšlet o vytvoření samostatné náboženské obce. 20. dubna 1920 se vytvořil přípravný 

výbor, do kterého se mimo jiných přihlásili i Martin Zeman a Arnošt Šimšík. Tento přípravný 

výbor byl založen v bytě Martina Zemana v Nuslích, Svatoslavova ulice č. p. 611. Na 

schůzkách přípravného výboru se rovněž domlouvaly termíny táborů lidu v Nuslích a na 

Pankráci, aby si Církev československá vymohla pravidelné konání českých bohoslužeb 

v kapli sv. Václava v Nuslích.210 

 

     Dne 27. 4 1920 se konal tábor lidu na Pankráci v sedm hodin večer a celé shromáždění se 

hned po přednáškách odebralo k nuselskému starostovi, prof. Aloisovi Žipkovi, se žádostí, 

aby městská rada povolila konání českých bohoslužeb ve školní kapli sv. Václava. Starosta 

odkázal žadatele na faráře Karla Jandu, se kterým se dále vedlo v této věci jednání. 

 

     Protože české bohoslužby byly i nadále ve farní kapli zakázány, rozhodl se přípravný 

výbor, že v neděli 2. května 1920 budou konány české bohoslužby na prostranství před 

radnicí. Mši sloužil nuselský katecheta A. Šimšík a po mši měl promluvu k lidu. Mimo jiné 
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také oznámil, že nuselská městská rada, jako patronka kostela dovolila, aby se zde české 

bohoslužby konaly a to každou neděli od půl desáté do jedenácti hodin. Církev 

československá však do budoucna doufá, že bude mít povoleno více času. Přibývá totiž 

přihlášek do církve (denně 100 – 150) a počet katolíků ve farnosti tudíž stále klesá.211 

 

     7. května 1920 se konala ustavující valná hromada náboženské obce církve československé 

v Nuslích v sále nuselského Národního domu. Touto dobou už měla Církev československá 

cca 5000 členů. Na této valné hromadě byl přítomen i Karel Farský, který všem vysvětlil 

organizační strukturu církve.212 

 

     Prvním duchovním správcem byl zvolen katecheta Martin Zeman, který dne  7. května 

1920 otevřel ve svém bytě ve Svatoslavově ulici č. p. 611 samostatnou duchovní správu 

Církve československé v Nuslích. Pomocným duchovním správcem byl zvolen katecheta 

Arnošt Šimšík, který bydlel na Žižkově.213 

 

     Na domě č. 611 ve Svatoslavově ulici byla upevněna plechová tabulka s nápisem „kancelář 

Církve československé“. Úřadovalo se oficiálně od tří do pěti hodin odpoledne, ale kancelář 

byla celý den plná lidí, kteří se dožadovali informací o církvi. M. Zeman založil tři knihy 

farních matrik a to osob pokřtěných, oddaných a zemřelých. V této době byly ve Velké Praze 

pouze dva úřady Církve československé. Na Praze I. u sv. Mikuláše na Staroměstském 

náměstí a v Nuslích.214 

 

     7. června 1920 se konala schůze církevního výboru v restauraci Na Rybníčku. Na tuto 

schůzi poprvé zavítal nuselský exposita Karel Janda. Všichni ho vřele přijali a když pronesl 

projev o Janu Husovi a o odvěkém českém boji proti papežské kurii, projevil přání dát se do 

služeb Církve československé. Byl požádán, aby tuto svou změnu názorů projevil veřejně. 

Slíbil, že to udělá druhý den při návštěvě radnice před starostou, nebo před jeho náměstkem. 

K tomuto veřejnému kroku se rozhodl až 17. června 1920. Proto byla svolána narychlo porada 

církevního výboru, aby se domluvil způsob jak to oznámit a jakým způsobem zabrat 

římskokatolickou faru.215 
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     Podle této dohody se druhý den ráno 18, června 1920 v sedm hodin všichni sešli v bytě 

Karla Jandy. Tento napsal dopis, ve kterém římskokatolickým kaplanům Rudolfu Fridrichovi 

a Josefu Havránkovi že přestoupil k Církvi československé a že tato bude používat místnosti 

římskokatolické fary a bude z nich platit nájem, který dosud hradil městský úřad v Nuslích.216 

 

     Ten samý den o půl deváté se zástupci Církve československé dostavili na 

římskokatolickou faru, odevzdali dopis adresátům a oznámili jim zabrání fary. Kaplan Hájek 

protestoval, chtěl volat policii, ale zástupci Církve československé mu v tom zabránili. O 

tomto záboru poslali zprávu starostovi, který ji vzal bez námitek na vědomí. 

 

     Martin Zeman předal vedení Církve československé Karlu Jandovi a on sám, ještě 

s Arnoštem Šimšíkem mu pak vypomáhali v duchovní správě.217 

 

     Dne 29. června 1920 měl Karel Janda jako nový farář Církve československé první 

bohoslužby ve farní kapli sv. Václava. Kronika popisuje: „… den, kdy poprvé šel pan farář do 

kostela jako československý kněz. Zástupy lidu tísnící se u fary, řada družiček tvořících špalír 

od bytu farářova až ke kostelu, cesta posetá květy a upřímná slova učitele Vaňka před 

chrámem…“.218 Před zahájením bohoslužeb byl v kostele uvítán radou starších a uveden do 

svého úřadu. Jako upomínku na tento den odevzdal Karel Janda jménem církevního výboru na 

městském úřadě 100,- korun ve prospěch chudinského fondu. Tato událost proběhla i ve 

vícero novinách.219 

 

     Martin Zeman a Karel Janda se stali také členy tzv. konsistoře, která se starala o ústřední 

duchovní správu a později se přeměnila na zatímní diecézní radu.220 

 

     16. července 1920 byl faráři Karlu Jandovi prozatímně přiznán plat 1500,- Kč měsíčně. 

Jeho definitivní platová úprava byla ponechána na rozhodnutí ústřednímu církevnímu výboru. 
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Katechetům Martinu Zemanovi a Arnoštu Šimšíkovi byla nabídnuta odměna za pomoc 

v duchovní správě, ale oba se jí zřekli.221 

 

     Dne 17. července 1920 přišla od městského úřadu v Nuslích vyřízená žádost Církve 

československé o spoluužívání římskokatolické farní kaple sv. Václava. Vyjádření znělo 

v tom smyslu, aby se římskokatolická a československá církev střídaly takto: jedna by měla 

dopoledne rezervovaný čas od šesti hodin do půl deváté a druhá od půl desáté do dvanácti a 

odpoledne jedna od dvou do půl čtvrté a druhá od 4 do půl šesté a vždy následující měsíc by 

se střídaly. Tento rozvrh platí v případě, že se obě církve nedohodnou jinak a tuto dohodu 

neoznámí na městském úřadě do čtrnácti dnů.222 Katecheta napsal římskokatolickému farnímu 

úřadu, zda se chce dohodnout a zatímní duchovní správce, kterým byl jmenován Rudolf 

Fridrich souhlasil se schůzkou. Na této schuzce, která se konala 14. července 1920 domluvili 

následující. 

 „Římskokatolická farní osada má právo v neděli i svátky na tyto hodiny: od 7 do 8,30 hod. 

eventuelně před 7 hod. aby mohli duchovní její slyšeti zpověď svých osadníků. Farní obec 

Církve československé v Nuslích má právo vykonávat bohoslužby od 8, 30 do 10 hod. ve 

svátky a v neděli. Školní bohoslužby jsou od 10 do 11 hod. a od 11 do 12 hod. po 

dvouměsíčním střídání. Od 10 do 11 hod. začnou sloužit bohoslužby římskokatoličtí katecheté 

a sice od 1. září 1920. Ve všední dny zůstává vše jako v neděli a svátky. Odpoledne připadá 

používání kaple od 1, 30 do 3 hod. a od 4, 30 do 6 hod. československé církvi. Pro 

římskokatolickou církev zůstávají hodiny od 3 do 4, 30 hod. a od 6 do 7, 30 hod. večer.“223  

 

     Tato domluva byla uzavřena dne 22. července 1920 a podepsaly ji obě strany. Rudolf 

Fridrich však s výhradou, že se tímto v žádném případě nevzdává disposičního práva nad farní 

kaplí ve prospěch Církve československé. O obsahu této své domluvy uvědomili také městské 

zastupitelstvo.224 

 

     Karel Janda, který byl toho času na dovolené, se předčasně vrátil, aby si urovnal záležitosti 

s bytem a ujal se duchovní správy, kterou převzal od zastupujícího Martina Zemana.225 

                                                 
221 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 16 
222 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, opis dopisu městského úřadu CČS str. 16      
223 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 17 
224 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 17 
225 tamtéž 



 49 

     Martinu Zemanovi a Arnoštu Šimšíkovi byly zasílány již od května dopisy od církevního 

soudu římskokatolické církve. Protože jim byly tyto dopisy adresovány jako „bývalým 

katechetům“, ani jeden je nepřebíral. Konečně přišel dopis od arcibiskupského ordinariátu se 

správnou adresou pro Martina Zemana a ten jej převzal. Přípis, který byl nazván 

„napomenutí“, datován 14. července 1920, zněl takto: 

 

     „Nemalým zármutkem bylo naplněno srdce ordinářovo, když se přesvědčil, že Vaše 

důstojnost zřejmě přestoupila k církvi tzv. československé, že se snažíte převést k ní jak 

dospělé, tak i školní dítky sobě svěřené, ze zavádíte obřady neschválené církví svatou, a nebo 

úkony, které odporují učení celé katolické minulosti. Neméně bylo bolestným slyšeti, že jste se 

zúčastnil zabrání kostela v Nuslích, o němž přece víte, že je majetkem církve katolické, pro 

církev tzv. československou.226 

     Pražský ordinarius plní jen církevní rozkaz, když Vaší důstojnosti připomíná slib věrnosti, 

který Jste Kristu Pánu a církvi sv. učinil, když Vás pamatuje na poslední okamžiky Vašeho 

života, na věčnosti a Vašeho věčného soudce, když Vás upozorňuje na důsledky, označené 

v Kánonech 1325-§2, 2314, 2331, 2334, 2337, 2346 a 818. 

     Proto Vás otcovsky napomíná, abyste se sám nad sebou ustrnul, leknul se propasti, do níž 

se řítíte a kajícně se vrátil do řad svých bývalých spolubratří. 

     Uposlechnete li a oznámíte li mi do týdne, že tak učiníte, naleznete v Pražském Ordinariu 

svého milujícího otce.“227 

 

     Na tuto výzvu Martin Zeman neodpověděl. Podobné obdrželi i Arnošt Šimšík a Karel 

Janda, kteří nechali své dopisy také bez odpovědi. Proto s nimi bylo zahájeno řízení u 

římskokatolického církevního soudu. Martin Zeman, Arnošt Šimšík, ani Karel Janda se 

k nařízenému přelíčení nedostavili. Byli proto odsouzeni v nepřítomnosti. Všichni tři byli 

suspendováni a exkomunikováni z katolické církve. Dne 29. srpna 1920, v neděli, bylo jejich 

odsouzení čteno katolickými kněžími z kazatelny v nuselské kapli sv. Václava.228 
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     Od tohoto data začali římskokatoličtí duchovní pastýři sloužit mše u postranního oltáře 

panny Marie, protože pokládali hlavní oltář za znesvěcený, když ho používají 

exkomunikovaní kněží.229 

 

     Po exkomunikaci zrušila konsistoř  Martinu Zemanovi a Arnoštu Šimšíkovi pověření 

k vykonávání katechetické činnosti, takže hrozilo, že zůstanou bez zaměstnání. Počet školních 

dětí, které se přihlásily k výuce náboženství československého ritu přesáhl v Nuslích už 2000. 

Bylo proto možno zažádat na ministerstvu školství a osvěty a v zemské školní radě o zřízení 

samostatných míst učitelů československého náboženství na nuselských školách. Rada 

starších tento nápad odsouhlasila a navrhla také vyslat deputaci na ministerstvo školství, aby 

zabránili zrušení katechetických míst Zemana a Šimšíka. Když okresní školní inspektor na 

Vinohradech posuzoval žádost Církve československé o dvě katechetická místa, zjistil, že je 

oprávněná. Vyšel CČS vstříc a pozdržel výpovědi ze zaměstnání pro Zemana a Šimšíka do té 

doby, než se vyřídila jejich žádost o zřízení míst učitelů československého náboženství.230 

 

     Karel Janda vyhrál konkurz na místo duchovního správce náboženské obce CČS na    

Praze I, u sv. Mikuláše. Toto nastoupil 1. 10 1920 a na jeho místo v Nuslích byl ustanoven od 

stejného data Martin Zeman.231 

 

     Dne 16. února 1921 proběhlo sčítání lidu. Podle jeho výsledku měly Nusle 34 156 

obyvatel, z nichž bylo 42, 7% římských katolíků, 38, 5% československých, 14, 7% bez 

vyznání a 4, 1% jiných náboženských vyznání. Podle sčítání měla CČS v Nuslích 13 137 

členů.232 Z toho vyplívá, že římských katolíků bylo v roce 1921 v Nuslích 14 570. Školních 

dětí přihlášených na náboženství bylo: českobratrských 136, bez vyznání 400, 

římskokatolických 1 900 a československých 2 444.233 

 

     Když byl ustanoven novým nuselským farářem Alois Tylínek, počátkem roku 1921, začal 

proti Církvi československé vystupovat velmi razantně. Také se hned od počátku začal 

domáhat, aby CČS opustila farní místnosti ve Svatoslavově ulici a vrátila je 

římskokatolickému farnímu úřadu. Zástupci rady starších CČS byli kvůli této věci několikrát 
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předvoláni na městský úřad v Nuslích. Tento by rád vyhověl požadavkům Aloise Tylínka a 

přemlouval zástupce CČS, aby si prostory fary vyměnili s místnostmi používanými nyní 

římskokatolíky. CČS ale nesouhlasila, protože za používané prostory fary řádně platila nájem 

majiteli domu. V tom samém domě, kde byla fara, byl i byt určený pro duchovního správce. 

Karel Janda, který v tomto bytě  bydlel nejdříve jako římskokatolický kněz, neopustil ho ani 

po svém přestupu k CČS a bydlel zde i potom co přijal místo faráře na Praze I, měl sjednanou 

novou nájemní smlouvu s majitelem domu, platil nájem a také nehodlal svůj byt opustit 234 

 

     V té době prováděla státní správa soupisy kostelů a objektů, které CČS zabrala a snažila 

se, aby byly vráceny církvi římskokatolické. Ministerstvo vnitra vydalo výnos ze dne 11. 

února 1920 číslo 25091 zemským politickým správám, aby byly oznámeny všechny případy, 

kdy CČS zabrala katolický kostel, nebo jiný objekt v církevním majetku.235 

 

     Co se týče školní kaple sv. Václava v Nuslích, tento výnos se na ni nevztahoval a to 

z důvodu, který objasňuje dopis policejního ředitelství v Praze, presidiu zemské správy 

politické v Praze: „…v Praze v policejním obvodu nestal se žádný případ zabrání katolického 

kostela, nebo jiného objektu a majetku církevního. Pouze v Nuslích, kdež ustanovila se církev 

československá ku konci roku 1919, dovolil tamní bývalý farář církve římskokatolické Karel 

Janda ve školní kapli, kterou město Nusle zřídilo pro odbývání služeb božích 

římskokatolických jak pro mládež, tak i pro širší veřejnost, již o vánocích 1919, aby 

příslušníci církve československé vykonávali v kapli té svoje bohoslužby střídavě s vyznavači 

církve římskokatolické. Tyto čsl. Bohoslužby konány tam byly až do konce ledna 1920, kdy na 

zakročení konsistoře byly přerušeny. Avšak výše uvedený farář Janda dovolil o velikonocích 

1920 opět v kapli té církvi československé konati svoje bohoslužby, což se děje až dosud. 

V květnu 1920 přestoupil farář Janda k církvi československé a jako její farář vykonával 

veškeré náboženské úkony. Na to se stal u církve římskokatolické administrátorem farního 

úřadu kaplan Rudolf Fridrich. Janda ponechal sobě větší část inventáře patřící církvi 

římskokatolické, jakož i její matriky, které vzdor opětovanému nařízení okresní správy 

politické na Kr. Vinohradech, administrátoru Fridrichovi dosud nevydal. Nejedná se tudíž 

v tomto případě o násilné zabrání kaple sloužící původně pro výkony církve římskokatolické, 
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nýbrž pouze o to, aby zabraný inventář, jakož i matriky byly církvi katolické vráceny. Obě dvě 

církve se v uvedené kapli dobře snášejí a nedošlo dosud mezi nimi k zvláštním sporům…“236 

 

     Na schůzi rady starších CČS v srpnu 1921, oznámil československý farář Martin Zeman, 

že uzavřel sňatek s chotí Marií.237 Stejný měsíc, téhož roku uzavřel katecheta Arnošt Šimšík 

manželský svazek s Klárou Přibylovou, učitelkou na národní škole v Michli.238 

      

     Spor o kapli, prostory fary a farní archiv se vlekl několik let.239 V roce 1922 vydala CČS 

katolické duchovní správě alespoň její zabraný archiv240 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 30 
237 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 45 
238 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 46 
239 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 52 – 55, 68, 69 
240 Kronika náboženské obce Církve československé 1. díl, str. 79 
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7. Liturgie ve farnosti 

 

     Karel Janda při svém nástupu v roce 1903 hodnotí „náboženský stav osady“ jako 

neuspokojivý. Nusle mají v roce 1903 cca 22 000 katolíků, ale návštěva služeb Božích je 

slabá. Mnozí občané navštěvují služby Boží v Praze – v Emauzích, na Karlově, v Podskalí, na 

Vyšehradě a na Vinohradech, ale mnozí zasvěcené dny nesvětí vůbec. Většina obyvatel jsou 

sociální demokraté a městská reprezentace je mladočeská. Upřímných a věrných katolíků, jak 

tvrdí první duchovní správce, je zde málo.241  

 

     V roce 1904, rok po nástupu Karla Jandy, vypadá pořad bohoslužeb za uplynulý rok takto. 

Zavedly se zde dvoje služby boží ( kromě školních) sloužené střídavě s katechetou Matějou, 

který neměl školní bohoslužby. V říjnu se konal růženec s rozjímáním mezi jednotlivými 

desátky, výstav nejsvětější svátosti, adventní odpolední rozjímání, postní kázání, křesťanské 

cvičení a májová pobožnost  o nedělích a svátcích.242 

 

     Podrobný výčet služeb Božích zavedených ve farnosti novou duchovní správou vypadá 

takto. 

      Kromě školních mší sv. v osm hodin s exhortou pro školy měšťanské v devět hodin pro 

školy obecné ve farní kapli, konají se ještě jedny na Pankráci u sv. Pankráce.243 

 

      Ve farní kapli sv. Václava se potom konají o desáté hodině velké služby Boží, před nimiž 

je kázání a ohlášky.O svátcích vánočních a velikonočních se konají tyto velké služby Boží o 

půl desáté a v době školních prázdnin, kdy nejsou školní mše v devět hodin se koná 

požehnání nejsvětější svátostí odpoledne ve čtyři hodiny. Kromě toho se na svátek císaře 

Josefa I. pořádají slavné služby Boží, ke kterým se zvou představitelé místních úřadů a na 

svátek sv. Václava, patrona zdejší kaple, se slaví patrocinium.244 

 

      V říjnu se koná pobožnost sv. růžence a to v neděli ve čtyři hodiny. Mezi jednotlivými 

desátky, před růžencem a po něm se konalo rozjímání. 

 

      Výstav nejsvětější svátosti oltářní se konal od 21. do 25. října 1903. 

                                                 
241 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – první duchovní správa, str. 80 
242 Pamětní kniha farnosti Nusle, opis dopisu Karla Jandy k. a. konsistoři, str. 82 
243 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – první duchovní správa, str. 80 
244 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – zavedení bohoslužeb a oslava svátků, str. 86 
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      V Nuslích má tradici také Bartolomějské posvícení, nikdo zde už nevěděl proč. Toto se 

konalo v neděli po sv. Bartoloměji, tedy 24. srpna 1903 a bylo slouženo rekviem za osadníky.  

 

     Při slavnosti všech svatých slouží se velké služby Boží ve filiálním kostele sv Pankráce a 

odpoledne se koná pobožnost za zemřelé v kostele sv. Václava. V den Všech věrných 

dušiček se koná o půl sedmé kázání a rekviem v kostele sv. Pankráce a v osm hodin kázání a 

rekviem v kapli sv. Václava.  

 

     V době adventní byly zavedeny roráty a to o sedmé hodině ranní v neděli zpívané 

s exhortou a ve všední den tiché. Od roku 1911 jsou roráty ve všední den o půl sedmé. O 

vánocích se slouží na Hod boží vánoční půlnoční slavná mše svatá a odpoledne a po 

všechny svátky až do jména Ježíš, před požehnáním zpívá sbor koledy. Na Hromnice se koná 

svěcení svící a průvod po chrámu Páně v deset hodin. 

 

      Blažejské požehnání se udílí po farní mši sv. o sedmé hodině. 

 

      V době postní, na Popeleční středu, sype se na čela věřících popel po farní mši sv. 

v sedm hodin. Každý pátek ve tři hodiny se koná Pobožnost křížové cesty. Na Květnou 

neděli se koná svěcení ratolestí o desáté hodině dopoledne a na Zelený čtvrtek je zpívaná 

mše o půl osmé, na Velký pátek jsou náboženské obřady o osmé hodině a na Bílou sobotu 

náboženské obřady a mše sv. v sedm hodin. Večerní pobožnost na Zelený čtvrtek, Velký 

pátek a vzkříšení Páně na Bílou sobotu je v šest hodin večer. 

 

      Májová pobožnost je zavedena pouze v neděli a o svátcích v sedm hodin večer s kázáním 

a požehnáním. 

 

      Postní kázání jsou vždy v neděli o čtvrté hodině odpolední. 

 

      Křesťanská cvičení se konají každou neděli, kromě nedělí postních, májových, říjnových 

a školních prázdnin. 
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      Slavnost Božího těla se koná ve čtvrtek a sice ve farní kapli v devět hodin, se slavnou mší 

sv., průvodem a „Te Deum“ a ve filiálním kostele sv. Pankráce ve tři hodiny odpoledne téhož 

dne. 

 

      O poutní slavnosti sv. Pankráce, která se koná v neděli po 12. květnu, odpadají velké 

služby Boží ve farní kapli a konají se v kostele sv. Pankráce. 

 

      Prosebné procesí na den sv. Marka a v křížových dnech, koná se pouze ve farní kapli 

po farní mši sv. ke čtyřem oltářům, přičemž zpěváci zpívali litanie ke všem svatým ve čtyřech 

oddílech. 

 

      Na Pankráci se slaví posvěcení chrámu tzv. Havelské, ale toho dne nejsou zvláštní 

služby Boží na Pankráci, až na posvícenské pondělí, kdy bývá rekviem za zemřelé osadníky. 

Duchovní správce poznamenává, že odstranil nešvar, který zde panoval a to, že hudba která 

vyhrávala před kostelem a lidi, kteří se seběhli, a jinak by na bohoslužby nešli, pak vedla do 

kostela na rekviem o desáté hodině. Z celého zástupu vešla do kostela jen hrstka lidí a ostatní 

postávali kolem, dokud bohoslužby neskončily. Hudebníci šli zatím do hospody a po skončení 

obřadů vedla hudba lid zase do hospody. Proto v roce 1903 ponechal Karel Janda ještě 

rekviem v půl desáté, v roce 1904 o deváté hodině a následující rok o osmé hodině a dále 

posunul čas na půl osmou, aby se bohoslužby účastnili pouze lidé zbožní, kteří se chtějí 

upřímně pomodlit za zemřelé. 

 

      Na poslední den v roce, sv. Silvestra, koná se ve čtyři hodiny odpoledne kázání, sv. 

požehnání a „Te Deum“.245 

 

 

 

8. Závěr 

 

     Protože Nusle jsou farnost mladá, založená na začátku století, předpokládala jsem že o 

jejím založení, životě a činnosti najdu velmi mnoho materiálu. Jak pokračovalo mé hledání 

pramenů a literatury, zjistila jsem, že můj předpoklad byl mylný. 

                                                 
245 Pamětní kniha farnosti Nusle, zápis Karla Jandy – zavedení bohoslužeb a oslava svátků, str. 87 
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      Prameny, které jsem našla na faře pečlivě mapují období, kdy se farnost zakládala, ale 

neexistují kontinuální záznamy z celého sledovaného období. Mnoho archivních materiálů 

není dostupných. Ztratil se např. archiv obce Nusle, který fungoval až do roku  1922, než se 

Nusle připojily k Praze. Archiv hejtmanství Vinohradského, pod které Nusle správně patřily 

se bohužel v průběhu let také ztratil a materiály které jsem v archivech našla mapují 

sledované období velmi fragmentovitě. I když jsem některé roky díky těmto mezerám 

nezmapovala, myslím si, že všechny nalezené materiály stojí za zpracování a jsou velmi 

zajímavé. 

 

      Stejný problém jsem měla s literaturou. Knihy, které se mi dostaly do rukou a zabývají 

problematikou Nuslí většinou nemají poznámkový aparát a tudíž ani ověřitelné zdroje, proto 

jsem je nemohla ve své práci použít. Seriozní historická literatura zase většinou Nusle 

nezmiňuje. Tato se zabývá především Prahou a Nusle jsou v ní zmíněny jen okrajově jako 

předměstská obec, nebo jako jedno z předměstí, které byly připojeny k Velké Praze ve 

dvacátých letech dvacátého století.  Z tohoto důvodu jsem používala jako hlavní zdroj 

informací prameny a čerpala především z nich. 

 

     Přes tyto překážky se mi povedlo odpovědět na otázky, které jsem si nastínila v úvodu. 

Pankrác nikdy nebyla samostatnou farností, i když o to usilovala a nebyla ani samostatnou 

obcí. Přesto se tak vždy cítila a snažila se vymezovat vůči okolí, zvláště vůči Nuslím. Nusle 

byly větší a tvořily centrum obce a pankráčtí obyvatelé se jimi cítili diskriminováni. 

Předpokládám, že i když tato řevnivost již dávno vyhasla, jsou jí obě městské části ovlivněny 

dodnes. 

 

     Další otázkou byla věznice na Pankráci. Tato měla svoji vlastní kapli v areálu věznice a 

dva duchovní správce, kteří byli jmenováni ministrem práv (spravedlnosti). Patřila však 

k farnosti na jejímž území věznice stála. Od jejího založení až do roku 1903 správně náležela 

pod michelskou farnost a michelská duchovní správa také vedla její matriky. Po tomto roce 

přešla do působnosti expositury v Nuslích. Pro chovance tohoto ústavu platil domácí řád, 

který řídil i péči o duchovní život vězňů. Před rokem 1918 byly náboženské úkony pro 

trestance povinné, po tomto roce se staly dobrovolnými. 
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Příloha VIII – Přehled biřmování, konaných v Nuslích v letech 1920 - 1936246 
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246 Kniha biřmovaných 1920 - 1936 
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Příloha VIII 

 

 

Tabulka přehledu biřmování v nuselské farnosti 1920 - 1936 

 

rok a den 

biřmování 

jméno 

biřmujícího 

biskupa 

počet 

biřmovaných 

místo 

biřmování 

z toho 

narozeni v 

Nuslích 

z toho žijí 

v Nuslích 

  1. 6 1920  Jan Sedlák      48 Nusle      9      42 

  5. 6 1921  Ant. Podlaha     147 Nusle     82     137 

11. 6 1922 Jan Sedlák     118 Nusle     60     104 

13. 5 1923 Jan Sedlák       35 Nusle     21       35 

  1. 6 1924 Jan Sedlák     145 Nusle     71      145 

14. 6 1925 Jan Sedlák     154 Nusle     48      101 

13. 6  1926 Jan Sedlák      131 Nusle     54      100 

16. 6 1927 Jan Sedlák      125 Nusle     48        85 

17. 6 1928 Jan Sedlák      100 Nusle     23        54 

15. 6 1930 Ant. Podlaha       163 Nusle      49       116 

21. 6 1931 Jan Remiger 

světící biskup 

      229 Nusle      43         98 

18. 10 1933 Karel Kašpar 

arcibiskup 

       401 Nusle       88        273 

19. 10 1933 Karel Kašpar 

arcibiskup 

        178 Pankrác        34        141 

10. 5 1936 Ant. Eltschkner           85 Vinohrady         13          79 
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