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Heslo pro rok 2021:„To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je 

Beránek. Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá 

den, a noci tam už nebude.” (Zjevení Janovo 21, 23-25) 
 

ÚVODNÍK:  

2Kor 4, 7-11: „Tento poklad máme však 

v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato 

nesmírná moc je Boží a není z nás. 

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme 

zahnáni do úzkých; 

jsme bezradní, ale nejsme v koncích; 

jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; 

jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 

 Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby 

i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud 

žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, 

aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův 

život.“ 

 
Milí čtenáři, 
 

v dobách bez výraznějších výkyvů nabývají 
náboženství-praktikující lidé snadno dojmu, že 
jejich náboženská praxe je vlastně k ničemu. Že 
jde o zbytečnou oběť, odříkání, krocení sebe 
sama. Že by bylo lepší si užívat, povolit uzdu, 
nahrabat – klidně i na úkor ostatních. I v takových 
dobách je tedy nápadné, jak nejen prospěšné, ale 
zcela zásadně měnící situaci je náboženství. Tím 
víc, čím víc usiluje dané hnutí přiblížit se Bohu. 

Pro křesťany je to pak ještě o něco 
náročnější. A ještě o něco více pak pro 
evangelíky. Na křesťana Bůh klade (mezi 
mnohými jinými) nárok, jemuž Ježíš Kristus 
dostál: Milovat také své nepřátele. Zapírat sám 
sebe. Nést vlastní kříž a žít pro dobro druhých. 
Pro evangelíky ještě náročněji proto, že se 
nemůžeme schovat za autoritu církve, místního 
společenství, faráře, rodiny… Evangelické 
křesťanství vždy znovu zdůrazňuje, že každý 
člověk nejen bude stát před Božím soudem sám za 
sebe, ale už nyní tak před Bohem stojí. 

A pak přicházejí doby velkých výkyvů. 
Extrémní situace – osobní, ba intimní, národní, 
celosvětové. 

Vždy bleskově odplaví nános model a 
modloslužby, neživotaschopných priorit, 
nefungujících systémů, zcela mylně svěřené 
důvěry, lží a polopravd. Také všeho, co není pro 
lidský život důležité. A hlavně – odplaví vše, co 
jednotliví lidé za důležité pro svůj život sami 
nepovažují. 

Tím jsou často skutečnosti, které objektivně 
pro život prospěšné, dobré, ba nezbytné jsou. Ale 
protože si jednotliví lidé ve své individualitě 
myslí, věří, cítí něco jiného, nechají mnohé dobré, 
prospěšné, ba nezbytné plavat. 

V takové chvíle je pozdě vzdělávat, 
poučovat, trénovat nezbytné dovednosti, způsoby 
myšlení, znalosti. Je pozdě vzdělávat v Božích 
věcech, řádech a slovech. Takovéto ovoce 
sklízející lidé to navíc v takových chvílích 
nesnášejí. 

Také proto, že mezní, extrémní situace 
objektivně prokážou, co má objektivně smysl. Co 
je objektivně hodnotné. Co má sílu, pevnost, 
pravdivost k nesení miliard lidí tisíciletí 
nejrůznějšími kulturami, výkyvy, extrémy. 
V obvyklém životě současných Čechů je však 
takových skutečností pramálo. Bohužel. 

A tak zažívají tíseň. Bezradnost. 
Pronásledování. Srážení k zemi nemocemi. 
Hloupostí, neschopností, arogancí, vládními 
rozhodnutími. Úplně stejně jako to samé zažívají 
křesťané – tím se od sebe vyznávající a 
nevyznávající neliší. Křesťané žijí ve stejném 
světě, trápí nás a trpíme stejné problémy. 

Jenže křesťan, jakkoli také může bývat 
bezradným, není v koncích. Kraličtí: Není 
„nesnadnostmi“ pohlcen. Nikdy. Perspektiva 
Božího pohledu věčnosti a Božího království 
obstála ve starověku, středověku i novověku. 
Obstála tváří v tvář světovým válkám, morovým 
ranám, pandemiím Španělské chřipky, genocidám 
a staletím trvajícím pronásledováním. Ba dokonce 
obstála také ve zcela intimních situacích: Na 
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smrtelných postelích. Když křesťané seděli vedle 
smrtelných postelí svých dětí, rodičů, partnerů, 
přátel. 

Tak navzdory nejrůznějším 
pronásledováním křesťané nikdy nebyli a nejsou 
v koncích. Kraličtí: Nebýváme opuštěni. Ani 
nejopuštěnější člověk izolovaný na covidových 
nebo morových oddělených není opuštěn. Ale 
křesťan o tom, na rozdíl od nevyznávajících, ví. A 
pevně věří, že ani smrt, ani utrpení, ani zlo nejsou 
koncem. Jak to dokládají i světské dějiny. 

A tak křesťané nehynou, ačkoli bývají 
v opovržení (rovnou Kraličtí). Vždyť ilegální, 
undergroundové, disentské bohoslužby i 
vzdělávání slavili a činili od svého počátku. Také 
v době minulého režimu (to není vůbec dávno…). 
Ačkoli jim i dalším kvůli tomu hrozily následky 
mnohem, mnohem horší než dnes. 

A tak ani uprostřed tísně a úzkosti (Kraličtí) 
jsme nikdy nebyli cele potlačeni (Kraličtí). Ani 
Římskou říší. Ani Sovětským svazem. Ani 
socialismem, ani kapitalismem. Ani mučením. 
Ani vražděním. Ani pohrdáním. Ani utrpením. 
Ani plynutím tisíciletí. Ani nemocemi. Ani 
demokratickými vládami. Ani ničím jiným. 

Jakoby na té víře v Boha opravdu něco bylo. 
Jakoby ten Hospodin opravdu byl. Jakoby 
opravdu miloval tento svět – i s lidmi. Jakoby ta 
náročná, a někdy otravná, náboženská příprava z 
dob bez výraznějších výkyvů byla nejen užitečná 
a prospěšná, ale zcela proměňující (k dobrému!) i 
ty nejextrémnější, nejpříšernější lidské situace. 

Nebo doopravdy? 
Dan Páleník 

 
MODLITBA: 
Hospodine, děkujeme za každou radost, na kterou můžeme v krizích vzpomínat. Děkujeme také za všechno, 
co nás otravovalo a štvalo – také v nedělní rána – ale přitom z tvé ruky připravovalo na mezní, extrémní 
situace nás i bližní. Děkujeme, že tvá moudrost, slovo i činy obstály a zachraňovaly v situacích daleko 
horších, než je současná pandemie. Děkujeme, že tak máme dobrý důvod právě tobě věřit, tebe zvěstovat, na 
tebe spoléhat – i svým životem. Amen. 
 
ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU V 2020 

Rok 2020 byl poznamenán i nadále 
probíhající pandemií. Ta se projevila také v životě 
sboru – díkyBohu však pouze nižším počtem 
účastníků. V nuselském sboru jsme nezrušili 
takřka žádné setkávání, naopak jsme přidali další 
– úterní on-line večery nad (zatím) evangeliem 
podle Jana. 

Bohoslužby: V r. 2020 jsme slavili 
bohoslužby 50x s průměrnou účastí 20 lidí. 
Eucharistie byla vysluhována 12x, průměrná účast 
při ní byla 18. Za loňský rok jsou „průměrná“ 
čísla ještě více zavádějící než obvykle. Na 
některých bohoslužbách jsme byli tři. Na počátku 
roku 2020 nás býval obvyklý počet 40-50. 

Na varhany nás doprovázel zejm. br. 
Kynčl. Spolu s ním nás pak doprovázel ses. 
Červenková, br. Rejchrt. Velice děkujeme za 
jejich ochotnou a kvalitní službu! Několikrát jsme 
slavili bohoslužby „kytarové,“ kdy nás doprovázel 
br. farář Dan Páleník.  

Kázáním sloužil zejm. br. farář Páleník. 
Přivítali jsme také laické kazatele – br. Hejdu, ses. 
Plíškovou a br. Zoubka. A také bratra faráře 
Daniela Pfanna. Děkujeme za jejich ochotnou 
službu! 

Nedělní škola se uskutečnila 15x 
s průměrnou účastí 3 dětí. Nedělní škola se mimo 
tento počet přesunula spíše do internetového 
prostoru – je tomu tak i nadále. Tam se schází dětí 
cca 5-6. Ochotně se jim věnuje ses. Eva Černá a 
její syn Filip. Velice jim oběma děkujeme! I 
nadále hledáme ochotné učit děti v neděli – máte-
li zájem, dejte vědět br. faráři nebo ses. Evě 
Černé. 

Biblických hodin bylo 30 s průměrnou 
účastí čtyř lidí. Ekumenická biblická hodina 
byla 3x, jednou z toho byla na půdě tohoto sboru. 
Scházelo se nás kolem 11. 

Děti se v týdnu sešly 30x, v průměru se 
scházely 4. Kvůli vládním rozhodnutím jsme se 
nakonec rozhodli upustit v loňském roce (snad 
zcela výjimečně) od dětské vánoční hry. 

Takřka současní konfirmandé se sešli 28x, 
chodívali jeden až tři. Konfirmační slavnost je i 
nadále odložena až do situace, kdy bude možno ji 
společně prožít bez významnějších omezení – to 
vše po domluvě s konfirmandy i rodiči. 

Mládež se sešla 38x, v průměru nás bylo asi 
7. Většina účastníků je z řad vysokoškolských 
studentů, a tak bydlištěm mimo Prahu. Mládež se 
většinu roku setkávala on-line. 
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Třicátníci se sešli 15x, v průměru nás bylo 
šest. 

Střední generace se loni sešla osobně 
dvakrát. Po domluvě a účasti jednoho, dvou jsme 
prozatím toto setkávání v osobní podobě odložili. 
Aby však ani tato generace nebyla ochuzena o 
poznávání a diskusi Božích věci, začali jsme 
úterní on-line setkávání. Na to se připojují lidé 
všech generací, připojuje se cca 10-15 účtů, u 
některých „sedí“ více lidí. Takto jsme se loni sešli 
asi 25x. Zatím se věnujeme evangeliu podle Jana. 
Připojit se může každý – odkaz je vždy vyvěšen 
na úvodní sborové internetové stránce. Osobní 
setkávání Střední generace tím však není a 
nebude zrušeno. 

Setkávání členů a přátel sboru se 
uskutečnilo 3x, 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. Tento zpěv byl přerušen kvůli 
pandemii. Klienti Zvonku také pravidelně uklízeli 
a uklízejí sborové prostory. 

Sborový víkend se nakonec loni 
neuskutečnil. Avšak je domluven a plánován v r. 
2021 – snad tentokrát vyjde! 

Uskutečnil se také tradiční vánoční výlet 
Prokopským údolím. V r. 2020 při komornější 
účasti asi 8 lidí. 

Ve spojení se sborem se uskutečnily 3 
svatby. 

Br. farář vykonal také čtyři pohřby. Pán si 
k sobě povolal tyto členy sboru, o kterých víme: 
Vlastu Blechovou, Libuši Kynčlovou, Miloslavu 
Rožánkovou, Olivii Zinkovou, Karla Matouše, 
Vladimíra Rumla sr. a Karla Štěpaře. 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 150 hodin. 
Křesťanská služba se pak sešla 4x, v průměru 12 
ochotných. Starají se také o pohoštění např. 
v neděli. I jim patří za jejich službu velký dík! 

Br. farář byl požádán o cca 40 pastoračních 
rozhovorů. 

Loni se adventní sborové odpoledne 
neuskutečnilo. 

Staršovstvo se v r. 2020 sešlo 10x, jednalo 
o věcech obvyklých: Od života sboru, přes 
rekonstrukce až po výhled sboru do budoucna. 
Průměrná účast byla takřka 9 presbyterů. 
Děkujeme presbyterům za jejich ochotnou službu! 
Jednání se ochotně a aktivně účastní také 
náhradníci presbyterů. 

Začali jsme rekonstrukci sborové 
kuchyně. Byla dokončena letos. Kuchyně je 
krásná, snad nám tak dlouho vydrží. Celkem vyšla 
tato rekonstrukce na asi 500 tisíc Kč. Břemeno 
této rekonstrukce nesla zejm. ses. Vanda 
Řezníčková s pomocí br. Pavla Řežábka. Jim, i 
dalším zapojeným (nejen do úklidu), velmi 
děkujeme! 

Na pozici kostelníka jsme přijali br. 
Vladislava Páleníka, bratra našeho faráře Dana 
Páleníka. 

Pronájmy probíhaly obvykle, jen v menším 
počtu – pravidelně br. baptistům. Pak také např. 
Musice Floree, Collegiu 1704 atd. 

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

 
SHRNUTÍ 

Také r. 2020 byl prostoupen změnami: 
Pokračovaly rekonstrukce – kuchyně v suterénu. 
Zahájili jsme nové on-line setkávání Střední 
generace (není plánováno na úkor „osobního“ 
setkávání!). I navzdory pandemii jsme však začali 
vídat nové tváře na bohoslužbách i setkáních 
v týdnu. Některé jen jednou, jiné vídáme dodnes. 

Díky pronájmu kostelnického bytu i dalších 
prostor zatím vládní opatření nepředstavují pro 
sbor ekonomický problém. To umožnilo současné 
opravy, rekonstrukce (sborové kuchyně) a také 
lehčí srdce při výhledu do r. 2021. 

Spolu s tím je na místě poděkovat také za 
obětavost členů sboru: Vybraný salár sice klesl 
oproti r. 2019 o asi 20 % na cca 415 tisíc Kč, ale 
to také proto, že o stejnou část klesl počet 
salárníků – také proto, že méně lidí vůbec 
přicházelo. Proto děkujeme všem, kteří přispěli i 
v době ekonomicky velmi náročné! 

Pro r. 2021 je rozpočet stanoven podobně 
jako na předchozí roky – nepočítáme však 
s žádnou větší rekonstrukcí. Ne snad, že by to 
sborové prostory vnitřní a vnější nepotřebovali, 
ale je dobré dopřát si alespoň rok klidu a řešení 
jen menších věcí. Všechny rekonstrukce totiž 
organizují a uskutečňují bratří a sestry zadarmo ve 



volném čase – je tedy na místě nezneužívat této 
ochoty. Náklady jsou opět odhadnuty jako spíše 
vyšší, než pravděpodobně budou, výnosy jsou 
opět odhadnuty jako spíše nižší, než 
pravděpodobně budou. Pro srovnání: V
jsme zrekonstruovali kuchyň za cca 500 tisíc, 
ačkoli jsme počítali s rozpočtem pouze 
polovičním. Výnosy sboru byla také nižší 
80 tisíc, sbírky o asi 40 tisíc, na pronájmech asi 
120 tisíc. Přestože byly celkem tyto nečekané 
„ztráty“ cca 500 tisíc, sbor byl v
vyúčtování „v mínusu“ pouze 100 tisíc.

Výhled: Významné společné slavnosti jsou 
nyní pozastaveny – křty, konfirmace. Ukazuje se 
také, že pandemie jako taková není zdaleka 
takovým problémem, jako lidská rozhodnutí tváří 
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li kuchyň za cca 500 tisíc, 
rozpočtem pouze 

polovičním. Výnosy sboru byla také nižší – salár o 
80 tisíc, sbírky o asi 40 tisíc, na pronájmech asi 
120 tisíc. Přestože byly celkem tyto nečekané 
„ztráty“ cca 500 tisíc, sbor byl v celoročním 
vyúčtování „v mínusu“ pouze 100 tisíc. 

: Významné společné slavnosti jsou 
křty, konfirmace. Ukazuje se 

také, že pandemie jako taková není zdaleka 
takovým problémem, jako lidská rozhodnutí tváří 

v tvář této situaci. Sbor však p
v minimálně stejné, spíše však lehce vyšší, 
aktivitě. Ačkoli přicházejících
pochopitelně, obvykle méně. Výjimkou je setkání 
Třicátníků, kde je účast stabilní, a na „on
útercích“ účast dokonce mírně vzrostla.

A tak doufáme v
efektivní řešení nastalé pandemie 
v Čechách, ale na celém světě. Doufáme a 
modlíme se také za co možná nejmenší utrpení a 
ztráty v rovině lidských živobytí. Ze všeho nejvíce 
však za co nejmenší ztráty na lidských životech i 
zbytečně utrpení v rovině duševní, vztahové 
duchovní. 

 

A ROK 2020/ROZPOČET 2021

. Sbor však přesto funguje 
minimálně stejné, spíše však lehce vyšší, 

aktivitě. Ačkoli přicházejících je, snad 
pochopitelně, obvykle méně. Výjimkou je setkání 
Třicátníků, kde je účast stabilní, a na „on-line 
útercích“ účast dokonce mírně vzrostla. 

A tak doufáme v brzké dlouhodobé a 
efektivní řešení nastalé pandemie – nejen 

Čechách, ale na celém světě. Doufáme a 
modlíme se také za co možná nejmenší utrpení a 

rovině lidských živobytí. Ze všeho nejvíce 
však za co nejmenší ztráty na lidských životech i 

rovině duševní, vztahové a 

Dan Páleník 



 

 
ADOPCE NA DÁLKU – PŘÍBĚH SÁRY

Sáře je 24 let 
 
Ve svém 32. dopise 
z listopadu 2020 (a 
doručeném v
2021) nám Sára 
vroucně, opětovně
děkuje za naši 
vytrvalou pomoc. 
Covid 19 zasáhl celou 
její zemi, na škole 
(Institut Červeného 
kříže) byla na 6 měsíců 
omezena výuka a 
teprve poté se studenti 
chystali na zkoušky. 
Sára je v nejvyšší třídě 
a ze všech šesti 

předmětů měla pěkné výsledky. V současnosti se 
připravuje na závěrečné zkoušky. V
jsou kvůli virové pandemii jen 3 posluchači a to 
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PŘÍBĚH SÁRY 

Ve svém 32. dopise 
listopadu 2020 (a 

doručeném v lednu 
2021) nám Sára 
vroucně, opětovně 
děkuje za naši 
vytrvalou pomoc. 
Covid 19 zasáhl celou 
její zemi, na škole 
(Institut Červeného 
kříže) byla na 6 měsíců 
omezena výuka a 
teprve poté se studenti 
chystali na zkoušky. 

nejvyšší třídě 
a ze všech šesti 

současnosti se 
připravuje na závěrečné zkoušky. V posluchárně 
jsou kvůli virové pandemii jen 3 posluchači a to 

na Sáru působilo velmi divně. S
zvládla a snaží se s
k vytouženému cíli – stát se odbornou zdravotní 
sestrou specializovanou na gynekologii.
Zdůrazňuje, jak jí záleží na tom, abychom všichni 
četli její zprávy: vždyť nás považuje za svou 
rozšířenou rodinu! 
Ujišťuji ji, že na ni moc myslíme a 
Na závěr dopisu nám posílá velkou pusu. Tak se o 
ni rozdělíme. 
 
Za Sáru vám všem, kterým leží na s
příběh, děkuji! 
 
P.S. Od letoška dochází ke změně při doručování 
dopisů do Konga. Neobstarává to již kurýrní 
služba konzulárního odděl
nyní posíláme do centrály charitativní organizace 
Chemin Neuf, která se zabývá misijní činností 
Adopce na dálku a sídlí v
korespondence usnadní…

 

 

na Sáru působilo velmi divně. S Boží pomocí vše 
zvládla a snaží se s pečlivostí dostudovat 

stát se odbornou zdravotní 
sestrou specializovanou na gynekologii. 
Zdůrazňuje, jak jí záleží na tom, abychom všichni 
četli její zprávy: vždyť nás považuje za svou 

Ujišťuji ji, že na ni moc myslíme a držíme palce. 
Na závěr dopisu nám posílá velkou pusu. Tak se o 

Za Sáru vám všem, kterým leží na srdci její 

P.S. Od letoška dochází ke změně při doručování 
dopisů do Konga. Neobstarává to již kurýrní 
služba konzulárního oddělení. Dopisy pro Sáru 
nyní posíláme do centrály charitativní organizace 

Neuf, která se zabývá misijní činností 
Adopce na dálku a sídlí v Bruselu. Snad se tím 
korespondence usnadní… 

Hana Svobodová 
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POZVÁNÍ NA SBOROVÝ VÍKEND DO 
HERLÍKOVIC   

Milí přátelé, z pověření staršovstva Vás 
zvu na sborový pobyt do Herlíkovic, který je 
naplánován na víkend od pátečního večera 28. 
května do neděle 30. května 2021. Ubytování i 

stravování máme zajištěné v Horském domově, o 
který se výborně starají a s radostí hosty vítají 
manželé Olinka a Benjamin Klinečtí.  

K Horskému domovu mě váže mnoho 
osobních vzpomínek s časů 80. let minulého 
století, kam jsem jezdíval s mládeží na senné a 
později stavební brigády, na milá společenství, na 
přátelství, která mezi námi vznikla a mnohá trvají 
dodnes. Jsem velice rád, že se na toto místo mohu 
stále vracet a že vždy na mě dýchne genius loci, 
jak ho znám ze svého mládí.  

Pojďme společně prožít tento víkend. 
Přihlásit se můžete u bratra faráře Dana Páleníka. 
Podrobnosti ohledně dopravy si včas před 
odjezdem sdělíme. Věřím, že Ti z Vás, kteří 
s námi pojedete, tak pookřejete jak na duchu, tak i 
na těle. 

Jiří Pavelka, st. 
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B O H O S L U Ž B Y 

datum čas den  slouží 
Ne 28.3. 9:30 neděle Palmare („Květná“)  f. Dan Páleník 

    Pá 2.4. 18:00 (!) Velký pátek  f. Dan Páleník 

Ne 4. 4. 9:30 neděle Vzkříšení VP f. Dan Páleník 

Ne 11. 4.  9:30 neděle Quasimodogeniti  f. Dan Páleník 
    Ne 18.4. 9:30 neděle Misericordias Domini  f. Dan Páleník 

Ne 25. 4. 9:30 neděle Jubilate  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 
 14:00 Setkávání členů a přátel sboru (zatím pozastaveno) 
 18:30 Setkávání Střední generace (dle domluvy) 

úterý       19:15 
On-line setkávání (Evangelium podle Jana – odkaz pro kohokoli na sborovém 
webu) 

 19:00 Jednání staršovstva 

 17:00 Biblická hodina pro dospělé (Job) 
středa 19:00 Setkání mládeže (program od 19:30; nyní dočasně po Skypeu) 
čtvrtek 18:30 Třicátníci (1x za dva týdny – nejbližší 25. 3.; Evangelium podle Marka) 
pátek 17.00 Setkání dětí 

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

     11:00 Křesťanská služba (zatím pozastaveno) 
     

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 9:00 – 12:00 h 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 h 
ve velikonočním a vánočním období denně 
Telefonní číslo do kanceláře:  
Farář: 
Mgr. Dan Páleník: 737 437 107 (e-mail: 
PalenikDan@seznam.cz) 
 
Kostelník: Vladislav Páleník: 777 222 461 

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. 
 

 


