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Heslo pro rok 2020: Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové." A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a 
pravá." A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody 
živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.“ Zj 21, 5-7 

 
1Sam 8, 1-9: Když Samuel zestárl, ustanovil 

Izraeli za soudce své syny.  Jméno jeho 
prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého 
Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. Jeho synové však 
nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali 
úplatky a převraceli právo. 

 Všichni israelští starší se tedy shromáždili a 
přišli k Samuelovi do Rámy. 

Řekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji synové 
nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, 
aby nás soudil, jako je tomu u všech národů.“ 

Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: „Dej 
nám krále, aby nás soudil.“ 

I modlil se Samuel k Hospodinu. A 
Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid 
ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, 
ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, 
co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až 
dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným 
bohům; tak jednají i vůči tobě. Teď však je 
uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim 
právo krále, který nad nimi bude kralovat.“ 
 
Milí čtenáři, 
 

osmá kapitola první knihy Samuelovy je 
zlomovou. Samuel, velmi příkladný, schopný a 
dobrý soudce, prorok i vůdce lidu byl již starý. 
Jeho synové nestáli ani za zlámanou grešli. A 
tak lid chtěl krále. A co je důležitější: Chtěl být 
jako ostatní národy. Chtěl být jako ostatní. 

Israel, národ hebrejských otroků 
z Egypta, odkud vyšel jen díky Boží milosti a 
Mojžíšově obětavosti, chtěl být jako ostatní. 
Také správou života veřejného, řecky dzóén 
politikon. 

Samuelovi se to samozřejmě (nebo 
nesamozřejmě?) nelíbilo. A co je opět 
důležitější: Nelíbilo se to Hospodinu. Svou 

nelibost dal jasně najevo. Lid přece zavrhl 
svého nebeského Krále a Otce, Boha Stvořitele. 

To je hrozné. Strašné. Protože to byl 
začátek konce. Jen David bude, z pohledu 
dnešního příběhu, alespoň obstojným králem 
jednotného israelského království. Po Saulovi, 
Davidovi a Šalomounovi se království 
rozpadne. A obě nakonec rozdrtí větší říše. 
Severní Israel padne r. 722 př. Kr. rukou 
Asyřanů. Jižní Israel zanedlouho poté, r. 
587/586 př. Kr. rukou Babylóňanů. 
V rozděleném království za pozitivní zmínku 
nebude stát král takřka žádný. 

Hospodinův vyvolený národ se z těchto 
rozpadů nevzpamatoval až do r. 1948 po Kr. A 
nový vznik samostatného státu Israel není 
úplně jednoznačnou událostí. To je, 
přinejlepším, dva a půl až tři tisíce let. Během 
kterých bylo jen málo světlých bodů v lidském 
kralování nad Israelem. Po většinu kterých jim 
vládli národy jiné. Nebo byli rovnou rozptýleni 
bez vlasti. 

Hospodin Bůh tohle všechno dobře věděl, 
když se ještě před Saulovou vládou lid domáhal 
krále. Dobře věděl, kam povede lidské přání. 
Přání lidu. Vox populi. Přání být stejní, jako 
jsou ostatní. Mít krále jako ostatní. 

A přesto, uprostřed svého zavržení 
vlastním vyvoleným a zachráněným lidem, Bůh 
tento lid varoval: Důrazně je varuj, Samueli, co 
je čeká! Upozorni je, co způsobí sami sobě. Co 
způsobí svým dětem. Dětem svých dětí. Co 
způsobí stovce následujících generací. 

Proč? Proč zavržený Bůh varoval ty, které 
zachraňoval staletí, když oni zavrhovali jeho? 
Proč varoval ty, kteří chtěli být stejní jako 
ostatní – také v odmítnutí vlády Boží? 

Odpověď je, doufám, nasnadě. Dvojnásob, 
když je tento úvodník začátkem adventního 
Zpravodaje. 
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Co je méně nápadné: Lid si poradit 
nenechá. Neváhejte si dočíst tu osmou kapitolu. 
Jak v barvitosti Samuelova líčení. Tak 
v odpovědi lidu. 

A co je nejpřekvapivější: Hospodin Israeli 
přání splnil. Dal jim krále. Nejlepšího, jakého 
tehdy bylo možné – Saula. Velmi, velmi 
nadějného. Saul se bude raději schovávat, než 
aby se stak králem! 

Ale velmi brzy se bohužel stal takovým, 
jakého lid chtěl: Jako jsou králové ostatních 
národů. Stal se modlářem. Bude se klanět jiným 
mocnostem než Bohu. Stejně jako později 
Šalomoun. Jako drtivá většina králů obou 
israelských království. 

Již od jara čteme a posloucháme, jak je 
současná doba příležitostí k niternější víře a 
zbožnosti. Jistě to mnohokrát zazní i během 
letošního adventu. Ne snad, že by to nebyla 

pravda. Ale která doba takovou příležitostí 
není? 

Proto raději zvu k adventnějšímu. 
K podivnějšímu. K nečekanějšímu. Jakým byl a 
je věčný Bůh vtělený v nemanželském synu 
Marie. Jakým byl Bůh v dnešním příběhu: 
Nebuďme jako ostatní (Národy? Lidé? Církve? 
Správy?). Ani po této stejnosti neprahněme. 

Boží lid má být svatý, pokud má být 
Božím. Tj. má být „odlišný, oddělený, jiný.“ Tak 
odlišný a jiný, jako je odlišný, jiný a podivný 
Všemohoucí Stvořitel a Spasitel vtělený 
v chlapci, kterému se přišli poklonit jen 
kouzelníci z Východu. A několik pastýřů. 

Jako je podivný Hospodin, který varuje ty, 
kteří ho zavrhují. Jako je podivný Bůh, který 
svůj lid nakonec neponechal jeho volbě 
v naprosté plnosti. Ani důsledkům tohoto 
rozhodnutí v jejich naprosté plnosti. Ačkoli 
několik tisíc let to vypadalo obráceně. 

 Dan Páleník 
 
MODLITBA: 

Hospodine, kéž je nám i všem dalším také letošní advent přípravou. Ať už první přípravou. Nebo třeba 
devadesátou. Přípravou na tvou jinakost. Tvou zvláštnost. Tvou odlišnost. Tvou divnost – vánoční, 
velikonoční i zcela všední. Amen. 
 
Vážení čtenáři, 

poslední rok byl a je silně ovlivněn probíhající pandemií a opatřeními s ní souvisejícími. Je 
nesnadné plánovat větší setkání, bývají i ze dne na den rušena. Tak i letošní adventní program je, 
bohužel, pozměněn: Nepočítáme se společným vitím adventních věnců ani adventním odpolednem. 
Zatím doufáme, že vánoční hra dětí bude moci nějak proběhnout - i kdyby digitálně. Ale je možné, že i 
ta bude nakonec letos, výjimečně, zrušena. Jde o výjimky ve výjimečné situaci, doufáme, že příští rok 
bude moci advent proběhnout tradičněji. 

Naopak koncerty Na Paloučku probíhají - můžete si je pustit digitálně na odkazech, které 
naleznete na našich webových stránkách. 

Všem lidem pak v této situaci přejeme: Mnoho Boží milosti - také ve zdraví nebo uzdravení. Také 
v pokoji pro ty, kterým zemřel někdo blízký. Také v naději pro ty, kteří přišli o práci a příjem. A 
radostné Vánoce, i kdyby letos byly spíše v menších společenstvích a s méně věcmi - ale snad s o to 
větším obrácením se k milosrdnému Vládci celého světa.     Dan Páleník 

 
600 LET OD BITVY NA VYŠEHRADĚ 
(1.11.1420) 
 

Když se křižákům v bitvě na Vítkově 
14.července 1420 nepodařilo Prahu dobýt, 
ohrožovali město svými výpady ze svých 
soustředění na Pražském hradě a zejména 
na Vyšehradě. Nové Město se proto muselo proti 
útokům z Vyšehradu opevnit a trvale ho bránit. To 
vázalo mnoho husitských sil.  

Od poloviny září 1420 proto husité začali 
připravovat uzavření zásobovací cesty pro 
všehradskou posádku, která vedla přes Pankrác 
do Nového hradu u Kunratic. U pankráckého 
kostela proto vybudovali velký opevněný tábor. 
Ten spojili hlubokým příkopem s Novým Městem 
a také přes Podolí s ostrovem pod Vyšehradem, 
který rovněž opevnili a spojili s oběma břehy 
Vltavy vorovým mostem. Ani od Vltavy pak 
nemohl být Vyšehrad zásobován potravinami. Tím 
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byla vyšehradská posádka uzavřena ze všech stran 
a strádala nedostatkem potravin. 

V této situaci 28. října podepsala posádka 
Vyšehradu s husity smlovu o zastavení 
nepřátelství.  Velitel posádky Jan Všembera slíbil 
za povolení odchodu, že se se svým vojskem 
husitům vzdá, nepřijde-li Zikmund Vyšehradu na 
pomoc do 8. hodiny ranní 1. listopadu. Za stranu 
husitskou tyto podmínky přijal husitský velitel 
Hynek Krušina z Lichtenberka. Den předtím král 
Zikmund dorazil na Nový hrad u Kunratic a 
přibylo tam i vojsko moravských pánů.  

Král Zikmund měl k dispozici celkem 16 
až 20 tisíc uherských a německých žoldnéřů s 
moravskými a českými stoupenci krále. Proti nim 
stálo asi 15 000 husitských bojovníků, které 
podporovalo několik husitských městských svazů 
(lounsko-žatecký, orebský) a vojsko několika 
pánů (např. Viktorina z Poděbrad, otcem 
budoucího krále Jiřího z Poděbrad) a také menší 
posily táborského bratrstva pod velením 
táborského hejtmana Mikuláše z Husi. 

Král dorazil 1. listopadu asi o hodinu 
později než stanovila smlouva o příměří. 
Vyšehradská posádka ale tuto dobu dodržela, 
neuposlechla výzvu Zikmunda k vyražení 
do útoku, a začala se vzdávat. Zikmund zahájil 
bitvu v odpoledních hodinách. Moravský spojenec 
Zikmundův pan Jindřich z Plumlova ho marně 
varoval, že bitva pro něho skončí porážkou. 
Zikmund mu vztekle vyčetl, že se bojí sedláků. 
Jindřich a jeho druhové odpověděli, že tedy 

půjdou do ohně, kamkoli je Zikmund pošle a kam 
se on sám neodváží.  

Zikmund je vyslal na jistou smrt – uložil 
jim provést průlom k pankráckému táboru 
napadením z jihu, kde husity chránil příkrý svah 
spadající do mokřin a rybníků nad Podolím. Tam 
byly ztráty nejtěžší. Při protiútoku husitů se páni  
ve své těžké zbroji nemohli v mokřinách bránit, 
ani včas utéct. Někteří z nich bývali přátel Mistra 
Jana Husa. Dva moravští páni před smrtí požádali 
o podání kalicha – markrabě moravský Jindřich 
z Plumlova a zmíněný Jindřich Lefl z Lažan,  - ten 
Mistra Jana Husa hostil na jeho cestě do Kostnice 
na svém hradu Krakovci. 

Hlavní útok  na husitský opevněný tábor 
vedli němečtí a uherští žoldnéři. Dobyli příkop, 
ale ani za cenu velkých ztrát se nedostali ani o 
krok dál. Mnozí se pak ve strachu před husitskými 
cepy dali na útěk.  

Husité spěchali obsadit Vyšehrad, který již 
otevřel vítězům brány. Posádce Vyšehradu se pak 
odvděčili potravinami a doprovodili ji do Kouřimě 
nebo na Nový hrádek. A někteří z nich zůstali a 
přidali se k husitům. Lidé z Prahy pak Vyšehrad 
vyplenili, vykradli a pobořili. 

Tuto bitvu dnes připomínají názvy 
některých pamkráckých ulic: Na bitevní pláni, Na 
vítězné pláni, Mikuláše z Husi, Viktorínova, 
Lounských, Žateckých, Hradeckých, Bohuslava ze 
Švamberka a možná i dalších. Až tudy někdy 
půjdete, vzpomeňte na jejich statečný boj, který 
nedlouho po bitvě na Vítkově zabránil 
Zikmundovi podruhé podrobit si husitskou Prahu. 

Miroslav Litomiský 
 
NAŠE OLIVIE 
 
Moje malá vzpomínka na Olivii – vtělenou 
dobrotu, jak vyjádřil Petr Klusoň. 
Ti, co Olivii znali déle než já, se k mé vzpomínce 
určitě přidají… 

Patřila do nuselského sboru, do své velké 
rodiny, ke každému měla vlídné slovo nebo 
ochotu pomoci nejen v rámci křesťanské služby. 
Ráda chodila na vycházky pořádané mým Janem, 
půjčovala mu knihy k jeho tématům. Její vila byla 
místem setkávání, chtěla, aby náš vikář Arthur 
Eberson cítil, že patří mezi nás. Ába Škeříková, 
zjitřená odchodem své mami, u ní nacházela pokoj 
a klid. 

Svou štědrostí finančně podporovala mnoho 
neziskovek pečujících o děti, psy, koně… 
Vřele zvala k sobě mé vnuky, aby se přišly 
podívat na koníka Toníka. Ten byl jakousi 
legendou celé ulice. 
Záplava zeleně z její zahrady zdobila adventní dny 
našeho kostela. „Jen si větve musíte nařezat a 
odvézt“, říkala. 
Vanula z ní důstojnost a elegance dámy, 
připomínající dobu první republiky a její krásná 
tvář se na nás stále dívá z předních lavic vlevo… 

Náš Pán vítá Olivii u Violky a Tomáše. 
S vděčností za to, že jsem měla možnost tuto 
osobnost poznat. 

Hana Svobodová  
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ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU V R. 2019 
 

Bohoslužby: V r. 2019 jsme slavili 
bohoslužby 54x s průměrnou účastí 49 lidí. 
Eucharistie byla vysluhována 12x, průměrná účast 
při ní byla 47. 

Na varhany nás doprovázel zejm. br. 
Kynčl. Spolu s ním nás pak doprovázela ses. 
Červenková, br. Rejchrt a ses. Krištofová (klavír). 
Velice děkujeme za jejich ochotnou a kvalitní 
službu! 

Kázáním sloužil zejm. br. farář Páleník. 
Přivítali jsme také laické kazatele – br. Hejdu, ses. 
Plíškovou a br. Zoubka. A také bratry faráře 
Daniela Pfanna a Petra Hašku. 
Nedělní škola se uskutečnila 35x s průměrnou 
účastí 3 dětí. I nadále hledáme ochotné učit děti 
v neděli – máte-li zájem, dejte vědět br. faráři 
nebo ses. Evě Černé! 

Biblických hodin bylo 40 s průměrnou 
účastí sedmi lidí. Ekumenická biblická hodina 
byla 10x, třetina z toho byla na půdě tohoto sboru. 

Děti se v týdnu sešly 38x, v průměru se 
jich scházelo 5. Děti také nacvičily a zahrály 
vánoční hru (O zemi, kde vyšlo slunce) – spolu 
s konfirmandy a dalšími dětmi pod vedením ses. 
Evy Černé. V březnu se opět uskutečnilo také 
„přespávání dětí v kostele,“ program i péči 
zajistila zejm. nuselská mládež. Děkujeme jim za 
jejich ochotu a péči! 
Takřka současní konfirmandé se sešli 39x, 
chodívali jeden až tři. 

Mládež se sešla 39x, v průměru nás bylo 
asi 14. Většina účastníků je z řad 
vysokoškolských studentů, často bydlištěm mimo 
Prahu. 

Třicátníci se sešli 16x, v průměru nás bylo 
sedm. 
Zahájili jsme také pravidelné setkávání Střední 
generace. Loni se sešla 10x a bylo nás v průměru 
kolem sedmi. 

Setkávání členů a přátel sboru se 
uskutečnilo 10x, bylo nás v průměru sedm. 
Děkujeme ses. Haně Svobodové, která se o 
organizaci tohoto setkání dlouhodobě stará! 
Sbor se zapojil také do Noci kostelů. Přišlo se 
podívat asi 55 lidí. 
Pokračovala také služba br. faráře v diakonickém 
zařízení Zvonek. Jezdí tam zpívat 1x za dva 
týdny. Klienti Zvonku také pravidelně uklízeli a 
uklízejí sborové prostory. 

Sborový víkend byl nakonec loni opět 
v Libštátu. Při tradičně kolísavé účasti nás 
v sobotu bylo asi 25. 

Uskutečnil se také tradiční vánoční výlet 
Prokopským údolím. V r. 2019 při komornější 
účasti asi 10 lidí. 

Ve sboru byl v loňském roce pokřtěn br. 
Matyáš Lát. 

Ve spojení se sborem se uskutečnily 3 
svatby, z toho jedna přímo v kostele. 

Br. farář vykonal také pět pohřbů. 
Rozloučili jsme se s těmito členy sboru: Zdenkou 
Balcárkovou, Bohuslavem Sekerkou, Drahomírou 
Zvolánkovou a Jiřinou Hořejší. Myslíme na jejich 
pozůstalé, kéž také nalezli u Hospodina milost! 

O pastorační péči ve formě návštěv, 
přání, telefonických rozhovorů a další podpory se 
dlouhodobě starají sestry z Křesťanské služby. 
Loni touto službou strávily cca 175 hodin. 
Křesťanská služba se pak sešla 10x, v průměru 
v 13 ochotných. Starají se také o pohoštění např. 
v neděli. I jim patří za jejich službu velký dík! 

Br. farář byl požádán o cca 25 
pastoračních rozhovorů. 

Uskutečnilo se také adventní sborové 
odpoledne na první adventní neděli. Loni 
úmyslně s úspornějším programem, aby zbylo 
více času na vzájemné rozhovory a kamarádství 
nová i již živá: Biblická úvaha, společný zpěv 
adventních písní, tombola a prodej drobných 
předmětů také z Diakonie. 

Staršovstvo se v r. 2019 sešlo 10x, jednalo 
o věcech obvyklých: Od života sboru, přes 
rekonstrukce až po výhled sboru do budoucna. 
Průměrná účast byla takřka 9 presbyterů. 

Zrekonstruovali jsme loni kostelnický 
byt. Na pozici kostelníka jsme přijali br. Scholtze. 
Po roce trvání jeho smlouvy nebyl nalezen důvod 
k jejímu prodloužení. 

Bylo také vyměněno ozvučení v kostele. 
Technicky ho zařídila firma Ozvuk, vyšlo na asi 
100 tisíc korun. Nedávno jsme dokoupili další 
sady přijímačů se sluchátky. Velký dík za 
provedení patří manželům Bergmannovým, kteří 
tuto firmu aktivně nalezli a doporučili. 

Pronájmy probíhaly v obvyklém režimu – 
pravidelně br. baptistům. Pak také např. Musice 
Floree, Collegiu 1704, školám na „akademie“ atd. 
Výrazný příjem z této oblasti je za r. 2019 zřejmý 
v hospodaření sboru. 

Také jsme se tradičně zapojili do akce 
Krabice od bot. Loni bylo opět více sběrných 
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míst, tak náš sbor nebyl dárky přímo přeplněn. 
Přesto jich i zde bylo velmi, velmi mnoho. 
 
SHRNUTÍ 

Také r. 2019 byl prostoupen mnoha 
změnami: Pokračovaly rekonstrukce. Sbor hledal, 
a nalezl, novou účetní – Renatu Frintovou. 
Vyměnili jsme ozvučení. Zahájili jsme setkávání 
Střední generace. Začali jsme také vídat nové 
tváře na bohoslužbách i setkáních v týdnu. 
Některé jen jednou, jiné vídáme dodnes. 
Díky pronájmu kostelnického bytu i vyššímu 
počtu ostatních nájmů byl sbor v bohatém 
nadbytku finančních prostředků. To umožnilo 
současné opravy, rekonstrukce (sborové kuchyně) 
a také lehčí srdce při současných koronavirových 
opatřeních. 

Spolu s tím je na místě poděkovat také za 
narůstající obětavost členů sboru: Vybraný salár 
vzrostl oproti r. 2018 o asi 10% na bezmála 500 
tisíc Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli! 
Naopak letošní příjmy budou oproti bohatému r. 
2019 jistě nižší z nájmů – kostelnický byt není 
pronajímán od března. Bratři baptisté snížili své 
využívání našich prostor. A koronavirová opatření 

se jistě promítnou minimálně do nedělních sbírek. 
Snad ne do darů nebo saláru – ale i s tím je lépe 
počítat. 
I nadále vídáme nové tváře na nedělních 
bohoslužbách i na týdenních setkáních. Hojně 
„navštěvované“ je také nové úterní on-line 
setkávání. 

Výhled: Br. farář již delší dobu uvažuje o 
tom, že jedny bohoslužby za neděli, navíc ráno, 
nejsou úplně vstřícnou a láskyplnou variantou. 
Natožpak po vzoru prvotní církve (ta se scházela 
večer) nebo největších křesťanských církví. Snad 
na jaře budeme moci zkusmo zavést druhé 
bohoslužby v některou neděli v podvečer. Dejte 
vědět, pokud se vám nebo vašim blízkým tento 
nápad hodí. 

Hledáme také ochotné učit v nedělní škole. 
Hledáme ochotné pečovat o nájmy 

v prostorách sboru. 
Hledáme ochotné organizovat a pečovat o 

tradiční koncerty Na Paloučku – po uzavření 
letošních br. farář odloží svou péči o tyto 
koncerty.  

Dan Páleník

 
VÝKAZ HOSPODAŘENÍ 2019 A ROZPOČET 2020 
 
Vážené shromáždění 

výsledky hospodaření v r.2019 a rozpočet 
na tento rok Vám byly k dispozici několik neděl 
k nahlédnutí a poznamenání si údajů, které vás 
zajímají. S vaším dovolením nebudu číst všechny 
údaje už proto, že lidská paměti je dlouho neudrží. 
 
Rád bych vaši pozornost zaměřil na hospodářskou 
situaci našeho sboru ze tří pohledů: 
1. První pohled je porovnáním výsledků 

hospodaření v roce 2019 s rokem předchozím, 
rokem 2018.  Přestože rok 2019 nebyl zatížen 
pandemií a výsledky by měly být podobné s r. 
2018, jsou výsledky mírně odlišné. Rozdíly 
vykazují mírnou nestabilitu v ukazatelích, 
která však na straně zvýšených výdajů byla 
vykompenzována zvýšením příjmů. Konkrétně 
jde o tyto ukazatele: 

- Celkové náklady se zvýšily o 181 tis. Kč, ale 
rovněž celkové výnosy se zvýšily o 224 828 
tis. Kč (např. výnos z hospod. činnosti o 183 
tis. Kč.)  

- poklesly sborové sbírky o cca 18 tis. Kč, ale 
zvýšil se salár o 45 tis. Kč 

- snížily se dotace od města (koncerty) o 30 tis. 
Kč. 

 
2. Druhý pohled je zaměřen na současný stav, 

kdy pandemie po celý rok 2020 ovlivňovala 
hospodaření, což se v číslech dovíme během 
následujících 2-3 měsících ve zprávě na další 
rok. Údaje budou důležité pro správné 
nastavení reálného rozpočtu na rok 2021. Je 
třeba počítat s tím, že dojde k poklesnu výnosů 
od: 
-  členů sboru (sbírky, salár), našich hostů 

v pronájmu i dotace od města  
- Dále třeba uvážit riziko onemocnění, snížení 

ekonomické solventnosti rodin i společnosti 
jako celku. Zvýšení nákladů na údržbu i 
provoz budovy, pokud bude shromažďování 
možné, a navíc ztrátu výnosů, bude-li 
nařízena karanténa. 

3. Pandemie asi tak hned nepomine a musíme 
vymyslet způsob, jak se s novou situací 
vyrovnávat nejen zdravotně, ekonomicky a 
zejména psychicky tj. duchovně.  Začít každý 
sám u sebe – posílit vnímání slova Božího, 
aby se odrazilo v našem chování. Bude to běh 
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na dlouhou trať. Je před námi lhůta pro odluku 
církve od státu. Ze 17 let uplynulo 7 a zbývá 
10 let, jak zabezpečit nejen sbor náš, ale i 
pomoci slabším sborům, které jsou na tom 
hůře.  

Pokusme se my křesťané jít v této době 
příkladem. Přijměme vše jako příležitost brát 
současné těžkosti jako výzvu k prosbám o Dary 
Ducha Svatého a rozvíjet je v radosti u sebe a 
k užitku v okolí.
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Jiří Ekart 
 
VOLBA PRESBYTERŮ 
 

Většině presbyterů letos vypršel mandát: 
Tomáši Dobřichovskému, Zdeňku Chlebečkovi, 
Matyldě Králové, Pavlu Kuthanovi, Vladimíru 
Kněžkovi, Pavlu Řežábkovi a náhradníkům Jiřímu 
Ekartovi a Janu Litomiskému. Bylo tedy třeba 
zvolit presbytery a náhradníky nové. 

Původně se celé VSS mělo konat v březnu, 
kvůli vládním omezením by však v lepším případě 
mohlo proběhnout jen pro omezený počet lidí. 
V takové situaci staršovstvo rozhodlo, že bude 
celé VSS přesunuto na 4. října. Což byl nakonec 
termín ještě bez omezení přístupný. 

Všichni presbyteři, kterým mandát vypršel, 
byli ochotni kandidovat znovu. Přidal se k nim 
také Jan Litomiský, do té doby náhradník. Na dvě 

pozice náhradníka přijali kandidaturu: Jiří Ekart, 
Hana Svobodová a Věra Vitvarová. 

Sborové shromáždění zvolilo tyto 
presbytery a náhradníky: Tomáše 
Dobřichovského, Zdeňka Chlebečka, Matyldu 
Královou, Pavla Kuthana, Vladimíra Kněžka, 
Pavla Řežábka a náhradníky Jiřího Ekarta a Hanu 
Svobodovou. 
Bylo také třeba zvolit nového kurátora, 
kandidaturu přijal jen Vladimír Kněžek. Byl 
zvolen kurátorem. 

Děkujeme ochotným kandidátům, 
presbyterům i náhradníkům, a přimlouváme se za 
jejich službu Bohu i lidem nejen v našem sboru! 
Kéž jsou požehnáním pro své okolí! 

Až bude situace volnější, uskuteční se také 
slib staro-nového staršovstva seniorátnímu 
výboru. 

Dan Páleník 
 

ADOPCE NA DÁLKU – PŘÍBĚH SÁRY 
Sáře je 23 let. 
Od 15. října 2019 studuje Sára na Institutu 

Červeného kříže, aby získala diplom A1 v oboru 
gynekologie-porodnictví. „Nástavbové“ studium 
je rozvrženo do 3 let, ale vše se zkomplikovalo 
koronavirem. Sára doufá, že školní rok nebude 
příliš ohrožen. Hlavní studijní program spočívá ve 
4 oblastech: 

1) přednášky ze zdravotnictví 
2) správa nemocničního zařízení 
3) péče o pacienta 
4) ošetřovatelská praxe 

Ve svém posledním dopise (č.31) 
z 31.3.2020 Sára se zájmem sleduje novinky 
z našeho nuselského sboru. V její zemi, Konžské 
demokratické republice, je koronavir také velkým 
problémem navíc umocněným neutěšenou 
vnitropolitickou situací, velkou nezaměstnaností a 

celkovou hospodářskou krizí. Přesto se Sára do 
budoucnosti dívá optimisticky, s vírou, že náš Pán 
pomůže neutuchající lidské snaze překonat obtíže 
doby. 

V 9. čísle Bulletinu Arcidiecézní Charity 
Praha (15/9/2020) je rozhovor s bývalým 
velvyslancem v Sářiné zemi, dr. Janem 
Filipenským: „Konžská dem. republika je krásná 
země s velkým nerostným bohatstvím, ale 
všudypřítomná korupce nahrává bezostyšným 
neokolonizátorům a vykořisťovatelům. Hlavní 
úkol země je zvýšit úroveň vzdělání, zabezpečit 
zdravotní a sociální systém. Obyvatelé si musí 
uvědomit, že migrace nic neřeší. Odejdou 
zpravidla zdraví, chytří lidé a ti pak v zemi 
chybějí. 

Vzdělání je bezplatné, avšak platy učitelů 
jsou tak zoufale nízké (cca 40 USD měsíčně), že 
nezbývá než vybírat mezi rodiči tzv. rodičovský 
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příspěvek činící 15 – 50 USD měsíčně podle typu 
školy. Pro vícečetné rodiny je to problém. Projekt 
Adopce na dálku v těchto případech nesmírně 
pomáhá rovněž jako financování Centra pro děti 
ulice (Ndako Ya Biso). 

Vždy jsem u Konžanů obdivoval, jak si 
dokážou vždy v neděli obléci to nejlepší co mají a 
v dobré náladě jít do kostela. Oni mají ve vší 

skromnosti dobrou náladu a radost ze života – to 
bychom se od nich mohli učit.“   Tolik slova 
bývalého velvyslance. 

Arcidiecézní Charita nás ujišťuje, že i přes 
problémy s koronavirem se snaží fungovat 
normálně a udržovat kontakty mezi adoptivními 
rodiči a jejich dětmi. 
Za čtenářskou pozornost děkuje jménem Sáry 

Hana Svobodová 
 
VÁNOČNÍ DIVADLO 2020 
 

Milé sestry a milí bratři, 
obvykle vás na tomto místě s dětmi srdečně 

zveme na dětskou vánoční slavnost, kterou 
pořádáme o nedělních bohoslužbách na 4. 
adventní neděli. Rádi bychom tak učinili i v roce 
letošním. Nikdo z nás netuší, jak se věci budou 
vyvíjet v dalších dnech. Už teď je jisté, že nebude 
možné dětskou slavnost připravit a uspořádat 

obvyklým způsobem. Nemůžeme se scházet, ani 
zkoušet. Zatím jsme se ještě nevzdali a hledáme 
alternativní možnosti, jak vám vánoční zvěst 
doručit až domů. 

Držte nám palce a sledujte webové stránky 
sboru. Určitě tam najdete informaci, jak to 
nakonec dopadlo.

Eva, Filip a Méďové Černých 
 
POZVÁNKA DO PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ 
 

Milé sestry a bratři, i v této zvláštní době 
vás chci pozvat na tradiční štěpánskou pozvánku 
do Prokopského údolí! Věřím, že nouzový stav 
pomine a že se budeme moci sejít. 

Sraz je v sobotu 26. 12. 2020 v 11 hodin 
na stanici metra Nové Butovice.  
 Čeká na nás vycházka nenáročným 
terénem podél Dalejského potoka, který je 

schůdný za každého počasí! Během cesty máme 
dvě zastavení. 
 První je na louce u dřevěného zvěřince. 
Druhé tradiční zastavení je spojeno se zpěvem a 
drobným občerstvením, které si přinášíme 
v batohu! 
 Např. vzorek cukroví, čaj a podobně. 
Zpěv v přírodě je zážitkem nejen pro nás, ale i pro 
kolemjdoucí! Celková délka je do 6 km. 
 Pamatujte na teplé oblečení a pohodlné 
boty. Pozvání platí i pro vaše přátele a 
sympatizanty našeho sboru.  
 Těším se na společně strávený vánoční 
čas. 

Zdeněk Chlebeček
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POZVÁNKA NA PODZIMNÍ KONCERTY 
NA PALOUČKU 
 

Navzdory současné situaci se konají 
letošní koncerty Na Paloučku. 

Ačkoliv nebude možné zúčastnit se jich 
osobně, bude možné si je užít alespoň digitálně:  
 
Koncerty budou předtočeny a v uvedené časy 
puštěny na odkazu, který bude po tři týdny 
přeposílat 
br. farář Páleník.  

Odkaz bude dostupný také zcela veřejně na 
úvodní stránce nuselského sboru 
(www.nusle.evangnet.cz). 

V neděli 15. listopadu se konal první 
koncert, vystoupilo Trio Bergerettes, nám dobře 
známé, ve složení. Barbora Krištofová - klavír, 
Daniela Oerterová - housle  a Tomáš Strašil- 

violoncello. Zahráli nám Trio G dur  All  
Ongarese od Josepha Haydna  a Dumky od 
Antonína. Dvořáka. To vám byla krása, kdo jste to 
nestihl, honem si to zkuste někdy pustit!  
Haydnovo trio je velmi příjemná klasika, pohladí 
a potěší. Antonín Dvořák je moje velká láska a 
Dumky mám moc ráda. Dnešní interpretace byla 
mimořádně zdařilá a hodně jsem si to užila. 

Velmi potěšitelné bylo, že i na tuto 
netradiční událost se účinkující i uvádějící br. 
farář vyšvihli do gala, tím byl umělecký zážitek 
ještě podtržen. Za kvalitní přenos poděkujme br. 
Romanu Krištofovi. Příští koncert se koná za 
týden 22. 11. vystoupí Markéta Stivínová a spol., 
další opět za týden 29. 11. kdy vystoupí B. 
Krištofová a Eduard Šístek (violoncello). Srdečně 
zveme, je to zase jiný, ale hezký zážitek.  

Program je vždy upřesněn na začátku 
koncertu.   

Koncerty se konají  pod záštitou Městské 
části Prahy 4. 

M. Králová 
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B O H O S L U Ž B Y 
datum čas den  slouží 

Ne 29.11. 9:30 1. adventní  f. Dan Páleník 
    Ne 6. 12. 9:30 2. adventní  f. Dan Páleník 

Ne 13. 12. 9:30 3. adventní Dětská slavnost? f. Dan Páleník 
Ne 20.12.  9:30 4. adventní  f. Dan Páleník 
Pá 25. 12. 9:30 1. svátek vánoční (Boží hod) VP f. Dan Páleník 

    Ne 27. 12. 9:30 1. neděle po Vánocích  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 Příprava ke konfirmaci 
úterý 14:00 Setkávání členů a přátel sboru  

 18:30 Setkávání Střední generace 
 19:15 On-line setkání přes google meet (střídá se se Střední generací) 
 19:00 Staršovstvo 

středa 
17:00 Biblická hodina pro dospělé (kniha Job) 
19:00 Setkání mládeže (program začíná v 19:30) 

čtvrtek 18:30 Třicátníci 
pátek 17.00 Setkání dětí 

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

     11:00 Křesťanská služba 
     

D A L Š Í   A K T U A L I T Y 
▪ Sledujte také na nástěnce, sborovém webu (www.nusle.evangnet.cz) a při nedělních ohláškách: 
Adventní odpoledne ani tradiční příprava adventních věnců se letos neuskuteční, kvůli pandemii a s ní 
souvisejícími opatřeními. 

 

I N F O R M A C E    A     K O N T A K T Y 
Úřední hodiny v kanceláři:Út 9 – 12 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 (250 klasické, 251 digitální)  
 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 
 

Telefony na farářku, kostelníka a do kanceláře: 
Farář: 
 Mgr. Dan Páleník: 737 437 107 
 
Kostelník : 
Vladislav Páleník: 777 222 461 

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. Je dostupný také na webových stránkách 
www.nusle.evangnet.cz 

Vydává: FS ČCE v Praze 4 – Nuslích, Žateckých 1169/11, 
140 00 Praha 4 tel.: 241 405 424, e-mail: nusle@evangnet.cz,  
č.účtu: 2000331626/2010. Zpravodaj vychází 2x ročně. 
 

 


