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NUSELSKÝ 

VELIKONOČNÍ 

ZPRAVODAJ 

2020 
 

Heslo pro rok 2020: Kdo zvítězí, dostane toto vše: Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Zj 21,7. 
 

ÚVODNÍK 
J 18, 37-38: „Pilát řekl Ježíšovi: ‚Jsi tedy přece 

král?‘ Ježíš odpověděl: ‚Ty sám to říkáš, že jsem král. 
Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, 
slyší můj hlas.‘ 

Pilát odpověděl: ‚Co je pravda?‘ 
Po těch slovech opět vyšel k Židům a řekl jim: 

‚Já na něm žádnou vinu nenalézám.‘“ 
 

Milí čtenáři, 
„co je pravda?“ Ptal se Pilát Krista. Vtěleného 

Boha, Pravdy samotné, Slova, skrze které bylo 
stvořeno vše, co je (J 1, 3). Hleděl do tváře Pravdě. A 
přesto se ptal: „Co je pravda?“ 

Tak snad není překvapením, že vzápětí nechal 
Krista – Pravdu – ukřižovat. Jen proto, že si to vydupal 
a vykřičel nějaký zástup lidí. Ačkoli na Kristu, na 
Pravdě, nenalézal žádnou vinu. Neviděl na ní vlastně 
nic špatného. 

V současné situaci pandemie viru Covid-19 
žijeme v tornádu polopravd, nepravd, lží – ale také 
pravd. 

Žijeme v situaci, kdy česká vláda mění svá 
rozhodnutí ze dne na den. Přiznává, že nemá žádný 
plán. Že plán má právě tento virus (Díky Bohu za opak 
v příkladu Tchaj-wanu nebo jižní Koreje!). 

Ba dokonce někteří navrhují nechat „promořit“ 
společnost. Což však v kontextu faktu, že více než 
95% zemřelých na koronavirus v Evropě jsou lidé 
starší 60 let, znamená: Necháme zemřít staré. Dokonce 
jejich smrti aktivně pomůžeme. Totiž smrti těch 
nejohroženějších. 

Totiž těch, kteří těmto navrhovatelům „kazí“ 
grafy populace a ekonomiku a kdoví, co ještě. Tento 
návrh navíc přišel z úst lékaře. Kde je pravda 
Hippokratovy přísahy? 

Tak co je pravda? Kdo je král? Kdo slyší hlas 
pravdy? 

Pilát Pravdu neviděl, ačkoli jí zíral do očí. Dal 
raději na politiku, diplomacii, konexe, pax Romana, 
vyhovění těm nejhlučnějším. Tak „jen“ zabijeme 
nevinného. No a co… Ostatním to přece pomůže! 

Tak „jen“ zabijeme toho, bez kterého se 
neobejdeme. Z jehož dobra čerpáme všichni. Jako se 
neobejdeme bez seniorů a čerpáme z jejich dobra. 

Nyní odhalovaná politická (lékařská?) logika 
tedy není daleko od Pilátovy. Snad se nikde 
nerozmůže. Představa, že „promoříme“ obyvatelstvo, a 
zároveň ochráníme právě staré, se ukazuje jako zcela 
mylná a nezvládnutelná i v době tvrdých omezení a 
karantén. Jak by se nám to tedy mohlo podařit 
v rozvolněnější atmosféře? 

Tak se pravda člověku často nelíbí. Tak se 
člověk od Pravdy často odvrací. Ačkoli na ní vlastně 
nakonec nevidí nic špatného. Ale Pravda odhaluje, 
rozkrývá, odkrývá, na co člověk nebývá moc zvědavý. 
Co nechce slyšet. Vidět. Vědět. 

Tak Pilát neviděl ani prázdný hrob. Ani 
vzkříšení. Totiž vítězství Pravdy (a Lásky) nad lží (a 
nenávistí). Nad smrtí. Nad politikou. Ekonomikou. 
Lidskou zbabělostí. Slabostí. Hloupostí. Vražděním 
nevinných. Nad hloupými, špatnými, dokonce 
přiznaně-nepromýšlenými rozhodnutími. Pilátovými, 
vládními i dalšími. 

Díky Bohu, že je Pravda. A že působí, funguje, 
jedná, pomáhá a vysvobozuje. I navzdory špatným 
lidským rozhodnutím. 

Díky Bohu, že si každý člověk může vybírat 
Pravdu před vším ostatním. I před záchranou vlastního 
života, blahobytu, světonázoru, spokojenosti, iluze 
bezpečí. A zachraňovat bližní. Také úplně cizí. I ještě 
dlouho nenarozené. 

Ačkoli je to často navzdory lidským systémům 
– světským i církevním. Jako v Kristově případu vůči 
Pilátovi i představitelům (i laikům) židovského 
náboženství. Jako v případě lékařů, pečovatelů, 
dobrovolníků – ale i Tchaj-wanské vlády, například. 

Ale co v tom všem činí instituce církve? Ptají 
se, co je Pravda? Nebo pravdu zvěstují a hlásají? 

Ukrývají ji v dojmu, že si církevní online 
bohoslužby nacházejí umírající pacienti i ošetřovatelé? 
Cizí lidé, církví naprosto „nepolíbení?“ Senioři v 
pečovatelských domovech – z nichž jsme se nechali 
bez slova odporu vytlačit? 

Díky Bohu, že Bůh nikoho nepotřebuje. A tak 
že Pravda nikoho nepotřebuje. Že vítězí i nad smrtí a 
nepravdami, propagandou a překrucováním faktů. A 
že lidé se k ní mohou přidávat a podle ní jednat. 

Ačkoli to znamená „zapřít sám sebe, vzít na 
sebe svůj kříž a následovat Pravdu.“ 
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Právě tím však lze zachránit životy. Vlastní. 
Cizí. Životy někdy i biologické. Ale vždy život věčný. 

Amen. 
Dan Páleník 

 
MODLITBA: 

Nebeský Otče, mnohé se ukazuje jako nejisté, nepevné. Právě uprostřed krize, pandemie, strachu, 
kolabujících systémů. Ty jsi však byl pevným bodem dávno před tímto světem, před tímto vesmírem. Jsi věčný, 
nepomíjející, bez proměny. Jsi Pravda a Láska. Jsi Bytí samo. 

Kéž se lidé upínají k tobě. Třeba i skrze církve. Třeba i navzdory církvím. Kéž jsi každému člověku 
přednější všeho. 

Jako jsi byl tím nejpřednějším pro Ježíše Krista. Jako tě následují lékaři, sestry, dobrovolníci – ačkoli 
možná nevědomky. 

Kéž lidé následují Kristův příklad světla svítícího ve tmě, které tma nepohltila a pohltit nemůže. Ačkoli ta 
tma může sfouknout svíce lidských návyků a systémů. Iluzí a žebříčků hodnot. Dokonce biologických životů. 

Ale ani smrt nás nemůže oddělit od tvé lásky. Od tvého království. Od tvé pravdy. A tak to nedokáže ani 
bolest ani utrpení, ani lži ani zmatek. Ani rozpad čehokoli, co známe. 

Kéž se tedy lidé ve své svobodě sami neoddělují od tebe. Věčného života. Ani od uspořádání toho 
časného. 
Amen. 
 

Výroční sborové shromáždění a další informace 

Synodní rada ČCE doporučila 12. března 
zrušení všech církevních akcí – od bohoslužeb po 
staršovstva. Z toho nevyhnutelně plyne také 
odložení Výročního sborového shromáždění (VSS). 
Uskuteční se, až to bude pravdivě možné. Technicky 
ho totiž lze uskutečnit za jakéhokoli počtu 
účastníků. Ze stejného důvodu současné situace je i 
tento Zpravodaj obsahem minimalistický. 

V tomto Zpravodaji tedy nenaleznete obvyklé 
informace z VSS. Staršovstvo schválilo hospodaření 
i rozpočet sboru, stejně tak evidenční dotazník. Bez 
schválení sborovým shromážděním jim však chybí 
zcela zásadní „pečeť.“ 

Jakmile bude možné VSS uskutečnit – a tedy 
probrat všechny potřebné zprávy a další nezbytnosti, 
objeví se tyto i ve Zpravodaji (pravděpodobně 
adventním). 

Nuselský kostel však ani uprostřed 
pandemické situaci není úplně zavřený. Nejprve pro 

každého, kdo hledá Pravdu, pevný bod, ztišení, 
vyslechnutí, vyšší dobro, pastýřský rozhovor… – 
neváhejte se obrátit na br. faráře. Nestyďte se, 
prosím, tuto nabídku šířit dále. (Individuální 
duchovní péče je povolená také z rozhodnutí státu.) 

V druhé řadě připomínám, že česká vláda 
nejen nezakázala pohřby ani rozloučení, ale ani je 
neomezila. Ačkoli synodní rada ČCE doporučila 
nevykonávat ani pohřby – pokud byste takovou 
službu potřebovali vy nebo bližní, můžete se obrátit 
na současného faráře (a snad i další). Rád poslouží 
v tak zásadní životní situaci, jakou je pohřeb v době 
pandemie. 

Bohoslužby jsou v psané formě i nadále 
dostupné také na www stránkách sboru. Neváhejte 
také využívat televizních přenosů bohoslužeb např. 
na televizních programech ČT, na jejích 
internetových portálech nebo na stránkách jiných 
sborů. 

Dan Páleník

 
ADOPCE NA DÁLKU – PŘÍBĚH SÁRY 

Sáře bude v červenci 23 let. 
Trochu zopakuji: Sára se narodila v Kinshase, 

hlavním městě Konžské demokratické republiky, 
dříve republiky Zair. Ještě dřívější název byl 
Belgické Kongo, země tristně známá úděsnou 
koloniální politikou belgického Krále Leopolda 
(Kinshasa se tenkrát jmenovala Léopoldville). 
Nezávislost byla vyhlášena r. 1960 (Patrice 
Lumumba). 

Se Sárou si dopisujeme od r. 2008, bylo jí 11 
let. Je sirotek, žije se svou obdivuhodnou babičkou, 
která se stará o jejich malou zemědělskou usedlost. 

Sára vystudovala zdravotnickou školu (obor 
porodnictví) a získala diplom označený A2. Ve 
svém oboru chce pokračovat tříletým nástavbovým 
studiem. Vybrala si Institut Supérieur de la Croix 
Rouge (Vyšší vzdělávací ústav Červeného kříže), 
kde chce získat diplom A1. Universitní rok jí začal 
15. 10. 2019. 

Sára nám poslala 30 dopisů, na které obratem 
odpovídáme, abychom zkrátili doručení, jež je zcela 
nepravidelné a nevypočítatelné, závisející pouze na 
diplomatickém kurýrovi. 

Ve svém posledním dopise nám Sára 
především vyjadřuje vděčnost za naši podporu, 
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která pro ni znamená naději lepšího startu do 
budoucnosti. 

Také nás seznamuje se svou mateřštinou 
lingala. Máte tedy vzácnou příležitost naučit se 
těmto větám: 

 
Dobrý den =  mboté 
Promiňte =  bolimbisi 
Jak se máte? = Ozali ndenge nini? 
Mně se daří dobře. = Nazali malamu. 
Ty spíš? = Olali? 
Dnes = lelo 
Zítra = lobi 
 

Sára píše, že bude mít velkou radost, když 
oslovení „Milá Sáro“ převedeme do jejího rodného 
jazyka – tedy: 

Sarah na biso ya motuya. 
Děkuji Vám jménem Sáry za Vaši pomoc a 

blahopřeji k úspěšnému zvládnutí úvodní lekce z 
jazyka lingala. 

 
Všechny dopisy - jak v originále tak v 

překladu – spolu s fotografiemi jsou k Vašemu 
nahlédnutí na nástěnce. Pro snazší orientaci jsem je 
očíslovala. Neváhejte si celou složku půjčit domů. 
Přeji hezké čtení.  

   Hana Svobodová 

POZVÁNKA NA SBOROVÝ VÍKEND 
 
Letos se (snad) bude konat 22. 5. - 24. 5. v Horském 
domově v Herlíkovicích.  

Ubytování je zajištěno v Hlavní budově. Doufáme, 
že se víkend bude moci uskutečnit i letos! 
    

D. Páleník 
 

 

POZVÁNÍ K POSTNÍ SBÍRCE 2020 
Se začínajícím postním obdobím Diakonie 

Českobratrské církve evangelické vyhlašuje tradiční 
postní sbírku. Tentokrát se ji rozhodla věnovat na 
podporu školky v Bejrútu, v níž se učí také syrské a 
libanonské děti. Jejich rodiny uprchli před válkou a 
školky i další instituce poskytují bezpečné prostředí 
k hrám i vzdělání. 

Postní sbírka probíhá nejen ve sborech 
Českobratrské církve evangelické a loni vynesla 
opět přes 600.000 Kč.  

Letošní ročník trvá opět celé postní období, 
Veškeré informace naleznete na 
webu www.postnisbirka.cz.
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B O H O S L U Ž B Y 
datum čas den  slouží 
Ne 5. 4. 9:30 Květná neděle  f. Dan Páleník 

Pá 10. 4. 9:30 Velký pátek  f. Dan Páleník 

Ne 12. 4. 9:30 Velikonoční neděle VP f. Dan Páleník 

Ne 19. 4. 9: 30 Quasimodogeniti  f. Dan Páleník 

    Ne 26. 4. 9:30 Misericordias domini  f. Dan Páleník 
    

 
 
 
 
 
 
 

     

P R A V I D E L N Á  S E T K Á N Í 

den čas Akce 
pondělí 18:30 Konfirmační příprava 
úterý 14:00 Setkávání členů a přátel sboru (měsíčně) 

 18:30 Setkání střední generace (1x-2x za měsíc dle domluvy) 
 19:00 Staršovstvo (měsíčně) 

středa 17:00 Biblická hodina (kniha proroka Amose) 
 19:00 Mládež 

čtvrtek 18:30 Třicátníci (1x za dva týdny) 

pátek 17.00 Setkání dětí 

neděle 
9:30 Bohoslužby 
9:30 Nedělní škola pro děti (zahájení vždy společně při bohoslužbě) 

     11:00 Křesťanská služba (1x za měsíc)  
     

D A L Š Í   A K T U A L I T Y 

▪ Sledujte na nástěnce, při nedělních ohláškách nebo na webových stránkách (www.nusle.evangnet.cz) 
 

I N F O R M A C E    A    K O N T A K T Y 

Úřední hodiny v kanceláři:Út 9:30 – 12:30 hod Salár a jiné poplatky a dary můžete platit:  
- hotově v kanceláři každou neděli po bohoslužbách 
nebo v úředních hodinách 
- složenkou (na požádání zašleme nebo dostanete v 
kanceláři)  
- převodem na sborový účet č. 2000331626 / 2010. 
 
Pro platby převodem používejte tyto variabilní 
symboly: 
 11 – salár 
 22 – dary pro potřeby sboru 
 25 – varhany  
 28 – stavební fond 
 33 – dary pro Jeronýmovu jednotu 
 44 – kolumbární poplatky 
 55 – adopce na dálku  
 66 – křesťanská služba  
Specifický symbol: Vaše identifikační číslo u FS ČCE 
v Nuslích (informace v kanceláři sboru) nebo uveďte 
jméno, za koho je placeno do poznámky pro příjemce. 

Kolumbárium otevřeno:   Út, Čt, So, Ne: 8 – 18 hod 
ve velikonočním období denně 

Telefony na faráře a do kanceláře: 
Farář: 
 Mgr. Dan Páleník: 737 437 107 (mail: 
PalenikDan@seznam.cz) 

Telefon do kanceláře sboru: 220 510 735 

Farní sbor ČCE v Nuslích vydává měsíčník „Nuselský 
evangelík“, který je v tištěné podobě k dispozici v kostele. 
Elektronickou verzi naleznete na webových stránkách 

Vydává: FS ČCE v Praze 4 – Nuslích, Žateckých 1169/11, 140 
00 Praha 4 tel.: 220 510 735, e-mail: nusle@evangnet.cz,  
č.účtu: 2000331626/2010. Zpravodaj vychází 2x ročně. 
www.nusle.evangnet.cz 
 

 


