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NUSELSKÝ 
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ZPRAVODAJ 

2021 
 

Heslo pro rok 2021: „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, 6-7 
 

ÚVODNÍK 

Iz 8, 9-13: „Běsněte si, národy, zděsíte se, naslouchejte, všechny daleké země, přepásejte se, zděsíte se, 
přepásejte se, zděsíte se. Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi 
je Bůh - Immanuel! 

 Toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou 
tohoto lidu: ‚Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojte a 
nestrachujte.‘  Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a strachujte.“ 
 
Milí čtenáři, 

Vánoce jsou svátky klidu a míru. Pokoje. 
Bytí spolu s nejbližšími. Podle pozdější lidské 
tradice. 

V biblické tradici se však míru, pokoje ani 
klidu ve vánočním příběhu nedohledáme. 
V Lukášově pojetí musí Josef vzít svou těhotnou 
manželku a cestovat přes půl Israele. Marie byla 
zřejmě v pokročilé fázi těhotenství – stresu, 
nepokoje, nemíru tedy bylo už tak víc než dost. 
K tomu nebylo, kde uvnitř složit hlavu. Do toho 
skutečnost, že má být toto dítě synem Boha 
Nejvyššího. Má dostat trůn svého otce Davida. A 
pak se tam zjevili nějací pastýři… Pokojné a 
krásné Vánoce! 

Matoušovo podání je pak ještě horší: Josef 
není biologickým otcem dítěte. Chce tedy logicky 
jistojistě nevěrnou snoubenku propustit. Místo 
toho nakonec bere ji a její dítě a utíká s nimi až do 
Egypta. Kdepak jen do Jeruzaléma! I v tomto 
podání se u této zvláštní rodiny objevili cizí 
vánoční návštěvníci – „hlavně přece strávit čas 
s rodinou!“ A pak dojde na zabíjení betlémských 
chlapců z rozkazu krále Heroda. Vánoce, jak se 
patří – umírání, pronásledování, útěk, zrada, 
cizinci, emigrace, strach, stres, porod pod širým 
nebem, cizí prostředí… 

A přesto biblická tradice spojuje tento 
divoký až šílený vánoční příběh se slovem im-
manu-el, tj. „s-námi-Bůh.“ A lidská tradice, po 
mnohých staletích, s rodinným veselím, jídlem, 
dokonce snad se šálomem – pokojem. 

Podivné a paradoxní. Možná jde spíše o 
zbožné přání křesťanské tradice. Možná se do 

biblické vánoční tradice jen „vylilo“ lidské 
pohanství spatřující pokoj v hostině a času 
s rodinou. Kdepak ve službě bližním – i kdyby tak 
sloužil Bůh sám sebou svým vtělením. 

V Bibli jsou pouze tři místa, kde se s tímto 
Im-manu-elem setkáme. Z Matoušova podání ho 
známe. Obvykle také z Iz 7. I v Iz 7 se však také 
píše o hrůze, opuštění země, pohromách, válce a 
umírání – ještě před tím, než tento chlapec bude 
umět zavrhnout zlé a volit dobré (Iz 7, 14-25). 

Třetím místem je oddíl z úvodu tohoto 
úvodu. Opět: Děs a běs, běs a děs. Dohody 
neobstojí, lidské bude zmařeno. Strach. Odlišnost 
– svatost. (A přečtěte si pokračování!) 

Podivně systematicky, vytrvale, 
harmonicky, stejně všechna tři místa. Dokonce i 
ten Lukáš, mladší Matouše, podal vánoční příběh 
v souladu se starozákonními texty o Im-manu-
elovi. 

Podivně v protikladu, rozporu s obvyklou 
představou Vánoc. Zejména představou (přáním?) 
moderní a postmoderní. 

Ale v době opět sílící koronavirové 
pandemie možná rozumíme. Možná jsme rozuměli 
už loni: Máme strach. Prožíváme stres. Kdepak 
kvůli dárkům nebo lyžováním nebo hostině. Ale 
strach o život. Vlastní, dětí, rodičů, blízkých, 
cizích. Možná i o Vánocích prožíváme bolestivou 
ztrátu blízkého člověka. Nebo jsme ji prožili třeba 
o loňských Vánocích… 

Právě v takové situaci může člověk 
pochopit, pocítit hloubku prorokova: Im-manu-el. 
S-námi-Bůh. S-tebou-Bůh. Protože trpíme. 
Protože máme strach. Nevíme, co bude. Mnozí 
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umřeli a umírají – zbytečně. Cítíme vinu nebo 
hněv. Nevíme, o co se opřít – možná i kostely 
budou opět na významný svátek oficiálně zavřené. 

Ale na Boží blízkosti to nic nemění. 
Zavřené kostely nemohou zavřít Boha. Zavřené, 
schované ani vystrašené církve nemohou schovat 
Boha. Už vůbec to nedokáže nemoc. Státní 
opatření. Naprostá změna životní situace. Ztráta 
práce. Strach. Nedokáže to ani vina. Ani samotná 
smrt – i kdyby nejbližších. 

Přestože už vánoční příběh byl už tehdy 
toho všeho plný. Přestože už Izaiáš o Vánocích 
hovořil dopředu v děsivém, strašlivém kontextu. 
Opakovaně. 

Aby se lidé nebáli. Neděsili. Ani běsnění 
národů. Ani běsnění nemocí, opatření, zla nebo 
smrti. Aby se alespoň někteří nebáli právě tohoto 
všeho, čeho se přece všichni normální lidé bojí. A 
podle toho se chovají. 

Aby se místo toho všeho báli Boha. 
Alespoň někteří. A tak poznali, pochopili, prožili, 
že S-námi-je-Bůh. Tak mohli tuto zprávu 
dosvědčovat. Šířit. Zejména uprostřed situací 
hrozných a děsivých. Právě v takové situaci se 
totiž udály první Vánoce, v nichž vstoupil Bůh do 
světa tak, jako nikdy předtím. Ani potom. 
 

Dan Páleník
 
MODLITBA 

Hospodine, prý jsi s námi. Možná tomu nevěříme. Možná to necítíme. Ale na tvém bytí-s-námi to nic 
nemění. Kéž jsi s námi i uprostřed našich obav a strachů. Kéž přijímáme tvé vítězství i nad smrtí a zlem – z 
tvé blízkosti. Z Tvé přítomnosti a moci. Jak jsi je prokázal také Josefovi, Marii i malému Ježíškovi. Amen. 
 
KONCERTY NA PALOUČKU 2021 

Stalo se již dobrou tradicí pořádat v našem 
sboru Koncerty na Paloučku, což je umožněno 
ceněnou podporou od Městské části Praha 4. Loni 
to epidemická situace neumožnila, letos doufáme 
pevně, že to stihneme uskutečnit v plném 
rozsahu.  

V neděli 7. 11. vystoupilo Duo Affetico ve 
složení Ludmila Waldman Pavlová – housle a 
Filip Kudelásek – Kytara. Jsou to mladí, energičtí 
umělci nevšedního zjevu (považte, hrají bez bot!) 
a hrají s velkým nasazením a virtuozitou.  

Originální skladby pro duo v tomto složení 
jsou málo časté, většina skladeb byla pro toto 
složení upravena. A tak i notoricky známé skladby 
jako Meditace J. Masseneta, Alžbětinská serenáda 
R.Binga a Pohádka Josefa Suka zněly v 
této instrumentaci svěže a neotřele. Zazněly i 
méně známé skladby A. Piazzolly, M. Ravela a D. 
Šostakoviče v hezky svižném swingovém nebo 
tangovém rytmu. Program byl doplněn zajímavým 
uváděcím komentářem k jednotlivým skladbám.  

V neděli 14. 11. jsme měli skvělou 
příležitost poslechnout si nám známé a oblíbené 
duo: Barbora Krištofová Sejáková – klavír a 
Eduard Šístek – violoncello. Provedli 12 variací 
op. 66 od L. van Beethovena na árii Papagena z 
Kouzelné flétny W. A. Mozarta. Beethovena 
vnímáme většinou jako skladatele hudby spíše 
vážného až dramatického charakteru, o to 
zajímavější byl poslech skladby veselejšího a 
radostnějšího obsahu.  Kol Nidrel op. 47 Maxe 

Brucha je vážná a dojímavá skladba, předvedená 
velmi procítěně. Druhá polovina programu byla 
věnována skladbě Petra Ebena s názvem Suita 
balladica pro violoncello a klavír, rozsáhlé 
čtyřvěté dílo. Od Barbory jsme se dozvěděli, že 
bylo zamýšleno jako poselství, že lidé přežijí 
všechno i ve zlých časech. Autor, který měl 
osobní zkušenost s utrpením v koncentračním 
táboře, dílo zároveň věnoval i všem, kteří tyto 
hrůzy nepřežili. Velmi náročná skladba obsahově i 
interpretačně byla provedena jako vždy s velkým 
nasazením a mistrovsky.  Střídají se v ní pasáže 
veselejší a optimističtější s těmi smutnějšími a 
chmurnějšími, tak jak to ostatně přináší život sám. 

Nakonec nás umělci obdařili dvěma 
přídavky! 

Barunce to moc slušelo, má asi nové šaty, 
ještě jsem je na ní neviděla. I pan Šístek je zajisté 
velký sympaťák.  

Bratr Roman Krištof koncerty natáčí, takže 
je možno si je poslechnout i ze záznamu, za což 
mu srdečně děkujeme.  

Příští koncert se koná 28. 11. Vystoupí 
Lucie Sedláková Hůlová – housle, Barbora K. 
Sejáková – klavír a uslyšíme České sonatiny Z. 
Fibicha, A. Dvořáka a další. Do uzávěrky 
Zpravodaje nestihnu recenzi, ale bude to zase 
určitě zážitek a paráda.  
   Přijďte v hojném počtu, stojí to za poslech!  
                                                                                  
                                                          M. Králová     
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KONFIRMAČNÍ SLAVNOST 
 

Po dlouhém odkladu se letos 
dočkali konfirmační slavnosti tři mladí 
lidé: Anna Dobřichovská, Viktorie 
Kuthanová a Adam Řežábek. Všichni tři 
se připravovali neobvykle dlouho (kvůli 
pandemickým opatřením) – snad o to 
poučenější a vytrvalejší rozhodnutí pro 
poslušnost Kristu učinili. Stejně jako pro 
lásku k Bohu před vším ostatním. 
Konfirmační slavnost byla součástí 
bohoslužeb 10. října. V pátek před tím 
proběhla konfirmační zkouška. V neděli 
po bohoslužbách pokračovala společná 
radost a vděčnost z dalších „ratolestí 
Vinného kmene“ společným obědem, 
rozhovory, smíchem a vůbec společným 
časem. 

V současnosti domlouváme další 
konfirmační skupinu – neváhejte se 
ozvat, rádi přibereme další zvídavé děti. I kdyby 
se nakonec rozhodli nekonfirmovat.  
 

 
Dan Páleník

 

POZVÁNKA DO PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ 
 
Zveme vás na tradiční procházku Prokopským 
nebo Dalejským údolím! Letos nabízíme dvě 
varianty, podle počasí a podle skladby výletníků! 
První varianta je tradiční, od metra Nové Butovice  

dolů a Prokopským údolím do Hlubočep (vlak + 
bus) nebo opačným směrem do Holyně a dál do 
Řeporyj (opět vlak nebo bus).  Obě trasy mají 
okolo 6,5 km po pevných cestách. Vezměte si 
teplé neklouzavé boty + oblečení podle počasí! 
Vždy uprostřed procházky máme zastavení 
s doneseným teplým čajem + něco z vánočních 
dobrot! 
Všichni jste srdečně zváni, zastavit nás můžou 

jenom vládní corona opatření. 
 

Sraz je po bohoslužbách před kostelem nebo ve 
stanici metra Nové Butovice kam přijedeme 
okolo 12 hodiny! 

Zdeněk Chlebeček 
(účastníci 2020) 
 

 POZVÁNKA NA ADVENTNÍ ODPOLEDNE 
 
Loni se sborové adventní odpoledne konat nemohlo. Letos tomu snad bude jinak. Tak vás s radostí zveme, 
pozor, na druhou adventní neděli (5. prosince) od 14:30 do nuselského evangelického kostela v Žateckých 
11. 
Na programu je biblická úvaha, zpěv písní, modlitba, pohoštění, bazárek, tombola, vánoční povídka – a také 
společný čas. Těšíme se na vás!          Dan Páleník 
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ADOPCE NA DÁLKU – SÁŘIN PŘÍBĚH 
SÁŘE JE 24 LET 

Poslední Sářin 33. dopis obsahuje 
velikonoční přání, i když náš současný Zpravodaj 
je vánoční. 

Duben v její zemi, Demokratické konžské 
republice, je v zajetí covidu 19, tak přísném, že 
došlo i k zákazu vycházení, tj. existuje stálý 
nouzový stav. Od 22. hodiny večerní do 5. hodiny 
ranní. Snad dnešní situace je příznivější, ale to se 
dozvíme až se zpětnou platností, neboť vrtkavost 
korespondence nemůžeme nijak ovlivnit… 
Sára se obává dopadu covidu na ekonomiku, už 
teď roste nezaměstnanost. 

Ale teď něco lepšího: ačkoli je výuka v Sářiné 
Zdravotnickém Institutu ohrožena, ročník se 
uzavřel a Sára prospěla  
s vyznamenáním. Podílí se s námi o svou radost a 
já jí odepsala, že se s ní radujeme společně. 
Přejeme jí tedy mnoho sil do dalšího studijního 
běhu! 
 
Všechno od Sáry a o Sáře si můžete přečíst na 
sborové nástěnce (a vzít si četbu domů). 

Hana Svobodová 
 
NÁHRADNÍ SBOROVÝ VÝLET 
aneb čtyřlístek na výletě (Matylda Králová = Fifinka, Jirka Ekart = Myšpulín, Pepa Svoboda 
=Bobík, Hana Svobodová v převleku zajíce Pindi) 
 
Po úspěšné Noci kostelů se letošní sborový week-
end ztenčil na jeden den 29.května. Matylda 
s Jirkou vymysleli výborný program, šlo se 
z Vráže u Berouna přes Sedlec do Srbska necelých 
10 km. 
V Sedlci mne okouzlila kaplička sv.Ivana, 
dokumentující místní iniciativu dobrovolníků a 
lokálních patriotů. Uvádím zajímavé podrobnosti: 
 
S prvotní myšlenkou výstavby malé kapličky přišli 
tři bratři Ševčíkovi, někdejší obyvatelé a 
obdivovatelé sv. Jana pod skalou. Posléze se v r. 
2004 několik dobrovolníků rozhodlo, že 
svatojanský poustevník by mohl mít vlastní kapli 
ve svém údolí. Místní zastupitelstvo tuto iniciativu 
podpořilo, věnovalo pozemek a stalo se hlavním 
investorem. 
Akad.arch. Milan Míšek z Teplic vypracoval 
projekt zakomponovaný do nově vznikajícího 
areálu odpočinkového sadu. Kaplička je 
postavena hlavně z darů obyvatel a příznivců 
tohoto místa a Svatojanské společnosti. Vysvěcení 
kaple se konalo o Svatojanské pouti roku 2007. 

Není to nadějný, inspirující příklad společného 
zaujetí pro dobrou věc? 
Místo je určeno k osobní meditaci, církevním 
obřadům i modlitebnímu zastavení, Vnitřek kaple 
je ozdoben notovým záznamem oslavné písně na 
počest poustevníka Ivana. Zkoušeli jsme melodii 
zabroukat, ale scházela nám Bára Krištofová… 
 
Potom jsme putovali půvabným karlštejnským 
chráněným územím ke kapli Povýšení sv. Kříže, 
nesoucí stopy geniálního Krištofa Dientzenhofera.  
Následně nás čekal poněkud krkolomný výstup 
k dřevěnému kříži, týčícímu se vysoko 
v devonských vápencích – připomínali jsme si 
vrásy objevené J. Barrandem. 
 Po proudu romantického Kačáku (oficiální název 
je potok Loděnice) jsme došlapali k srbskému 
nádraží.  
Trochu aprílového deště nevadilo, sluníčko nás 
zase brzy usušilo. 
 A tak sláva nazdar výletu s přáním, aby nás bylo 
příště víc. Za celý čtyřlístek 
 

Hana Svobodová
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B O H O S L U Ž B Y 
datum čas den  slouží 

Ne 28.11. 9:30 1. adventní neděle Večeře Páně f. Dan Páleník 
    Ne 5. 12. 9:30 2. adventní neděle Adventní odpoledne f. Alexandra Jacobea 

Ne 12. 12. 9:30 3. adventní neděle  f. Dan Páleník 
Ne 19.12.  9:30 4. adventní neděle  f. Dan Páleník 
So 25. 12. 9:30 1. svátek vánoční (Boží hod) Večeře Páně f. Dan Páleník 

    Ne 26. 12. 9:30 2. svátek vánoční  f. Dan Páleník 
    

 
 
 
 
 
 
 

     

P R A V I D E L N Á  S E T K Á N Í 
den čas Akce 
úterý 14:00 Setkávání členů a přátel sboru (jednou měsíčně) 

 
19:00 Jednání staršovstvo (jednou měsíčně) 
19:15 On-line setkání (odkaz pro připojení na sborových stránkách; nyní kniha Kazatel) 

středa 
17:00 Biblická hodina pro dospělé (kniha Job) 
18:45 Ekumenická biblická hodina (jednou měsíčně) 
19:00 Setkání mládeže 

čtvrtek 18:30 Třicátníci (2. 12.; 1x za dva týdny; evangelium podle Marka) 

pátek 16.00 Setkání dětí 

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

     11:00 Křesťanská služba (jednou měsíčně; 12. 12.)  
     

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 se uskuteční (pokud nebude zakázáno) 5. 12. od 14:30, jste srdečně zváni! 

 

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 hod Salár a jiné poplatky a dary můžete platit:  

- hotově v kanceláři 
- 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 faráře, kostelníka a do kanceláře: 
Farář:  Mgr. Dan Páleník - mobil: 737 437 107 
 
Kostelník: Vladislav Páleník – mobil: 777 222 461 

Kancelář sboru: 220 510 735 

Vydává: FS ČCE v Praze 4 – Nuslích, Žateckých 1169/11, 
140 00 Praha 4; e-mail: nusle@evangnet.cz; 
www.nusle.evangnet.cz 
 

 


