SLAVNOSTNÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
SV. VÁCLAVA
V PRAZE - VRŠOVICÍCH

V předvečer v sobotu dovezl nejdůstojnější
arcibiskup dr. Kordač ostatky sv. Václava a sv. Vojtěcha,
určené k vložení do mensy hlavního oltáře nového chrámu.
Svaté ostatky uloženy v kapli tak zvané pohřební při novém
chrámu, kde se pak konaly církevní hodinky: matutinum a
laudes se sv. požehnáním. Po obřadech o půl osmé zazářil do
temné krajiny, svlažované hustým nepřetržitým deštěm,
obrovský kříž na vrcholu chrámové věže jako svědek života
křesťanského ve století vědy a techniky. Mohutný velebný
hlahol nových zvonů zalétal s věže do celého kraje a „živé
volal, mrtvé oplakával a bouři rozháněl.“ Prostranství před
chrámem, ačkoli déšť se lil bez přestání, zaplnilo se
množstvím lidu, který se zatajeným dechem naslouchal
harmonickému souzvuku kovových úst a kovových srdcí.

PRŮVOD K NOVÉMU CHRÁMU PÁNÉ
V neděli ráno shromáždilo se Orelstvo a katolické
spolky na Mírovém náměstí u sv. Ludmily a ve tři čtvrtě na
osm hodin odebrali se průvodem s hudbou do Vršovic, kde

se řadil pak hlavní průvod u chrámu sv. Mikuláše. Po osmé
hodině hnul se průvod v tomto pořadí: Kříž, dětská besídka,
družičky s květinami, Orelstvo s vlastní hudbou (na 400
v krojích) v čele se státní vlajkou a celkem deseti prapory.
V representační skupině vedle zástupců okolních jednot br.
okrskový starosta Zd. Roudnický a zástupce Pospíšilovy
župy br. jednatel Nesnídal. V průvodu šli pak katoličtí
legionáři v stejnokrojích, delegace Ozbrojené jednoty č. 2,
Lurdský spolek a různé katolické spolky s prapory.
Po příchodu průvodu rozčleněn průvod ve skupiny,
které zaujaly předepsané místo. Na širokém schodišti
shromáždili se na epištolní straně representanti veřejného
života, zvláště senátor František Novák, poslanci Myslivec

V neděli konalo se ve Vršovicích slavnostní
posvěcení jubilejního chrámu sv. Václava. Jeho smělá, štíhlá
věž s jasně z daleka viditelným křížem vévodí celému okolí
a dívá se k pankrácké pláni, kde stojí nejstarší kostel v těchto
místech. Téměř třicet let usilovali katolíci vršovičtí, aby
postavili svému rychle rostoucímu městu důstojný stánek
Páně. Třicet let houževnaté a obětavé práce přineslo
požehnané ovoce. Loni v jubilejní rok svatováclavský
položen základní kámen a v neděli 21. září, v den
vršovického posvícení, posvěcen nový chrám, který má se
v budoucnu stát farním kostelem.
ZNAMENÍ KŘÍŽE ZA HLAHOLU ZVONŮ JASEM
ZÁŘÍ DO ZTEMNĚLÉHO KRAJE

Půl hodiny zněly hrany za padlé vojíny vršovické.
V osm hodin umlkly zvony, zhasla světla. Jen déšť jakoby
plakal nad zmařenými životy. A lidé dleli jako přikováni na
svých místech a teprve studené dešťové kapky připomněly
jim skutečnost.

a Knotek, generální tajemník strany Kliment, členové
lidového klubu na pražské radnici, kteří spolu s městským
radou Macháčkem zastupovali radu Velké Prahy. Dále se
dostavili zástupci místních korporací a důstojnického sboru
28. pluku. Počasí se ustálilo. Bylo chladno, nepršelo, až
k poledni zalilo slunce nový stánek Páně svým světlem.

a umění dokumentována úloha hmoty sloužiti duchu. Jen
duševní skutky stmelí a oživí statky pozemské. Nato
představeni njdp. světiteli projektant stavby arch. Gočár,
stavitel inž. Strnad, inž. Šper, který dohlédal na stavbu, řed.
patronátního úřadu Daner aj. Nato přikročeno k obřadu
svěcení kostela.

Nato sloužil první mši svatou dp. farář Stanislav
Pilík, při níž se konal též první sňatek dcerušky místního
našeho významného pracovníka Mařenky Štětinové s JUC.
Buryškem.

Za zvuků fanfár svatováclavského chorálu s věže
blíží se církevní průvod, v němž přichází njdp. světitel.
Pražský arcibiskup sám se rozhodl posvětit jubilejní kostel
sv. Václava. Přišel, provázen sekretářem Msgrem
Dohalským. V jeho průvodu přišli dp. faráři, městský rada
Tylínek z Nuslí, Škarda z Kr. Vinohrad II. atd. Kříž nesli a
ministrovali bratří z řádu kapucínského. Uvítací báseň pěkně
přednesla družička H. Zdařilová, načež pozdravil vsdp.
světitele místní farář dp.St. Pilík. Pan arcibiskup ve své delší
řeči zdůraznil význam okamžiku, kdy se dostává sv. Václavu
nového chrámu ve čtvrti, která roste v obrovské město.
Dnešní den je důkazem vítězství ducha nad hmotařskou
dobou. Použitím nejmodernějších stavebních prostředků

Do nového chrámu vneseny ostatky světců a zatím
co se konal obřad svěcení uvnitř, kázal s terasy chrámového
schodiště dp. Al. Tylínek, městský rada a farář v Nuslích.
Jeho krásné kázání bylo sledováno s pozorností tisíci
shromážděných zástupců. Mezitím obřady pokročily tak
dalece, že mohl býti do chrámu vpuštěn lid, který užasl nad
jednoduchou, ale vkusnou vnitřní úpravou chrámu, lahodící
oku i srdci. Po skončení poděkovala njdp. světiteli
dorostenka M. Lamačová a dp. farář Pilík, který vzdal dík i
ostatním dobrodincům, kteří umožnili postavení chrámu
Páně, zvláště místní spořitelně, projektantu, stavitelům,
dělnictvu a vzpomenul všech, kteří odešli na věčnost a
dnešního dne se nedočkali.

Sen vršovických katolíků se stal skutkem. Přejme
jim, aby nový chrám Páně stal se srdcem a útočištěm všech
obyvatel Vršovic.
Návštěva nového chrámu byla během neděle
obrovská. Kolem nového kostela tísnily se stále davy lidí,
kteří trpělivě čekali, až na ně přijde řada, aby si mohli
prohlédnout jubilejní chrám. Podle úředního odhadu, který je
vždy skromný, prošlo odpoledne, po skončení bohoslužeb,
novými prostorami chrámu přes 13.000 lidí. Vršovický
chrám sv. Václava bude cílem vycházek Pražanů každou
neděli a svátek, zejména když bude stále dokončována jeho
vnitřní výzdoba.
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