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Heslo pro rok 2022: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid; on sám, Bůh, bude s nimi, 
a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zj 21, 3-4) 
 

ÚVODNÍK 

Iz 11, 1-10: „I vzejde proutek z pařezu 
Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na 
něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a 
rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch 
poznání a bázně Hospodinovy. Bázní 
Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit 
podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle 
toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné 
spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat 
podle práva 

 Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem 
svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou 
opásána spravedlností a jeho boky přepásá 

věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s 
kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek 
budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se 
bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou 
odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. 
Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do 
doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. 

Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu 
na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání 
Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den 
budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, 
vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho 
odpočinutí bude slavné.” 

 
Milí čtenáři, 
 

do náročného období koronavirové 
pandemie nedávno vpadl válečný konflikt. Sice na 
Ukrajině, ale to je vlastně kousek. Tak i Češi 
pociťují mnoho důsledků tohoto zla. Stoupají ceny 
snad všeho. Přicházejí stovky tisíc lidí, kteří 
nechtějí umřít a trpět jen proto, že někdo se 
rozhodl zaútočit na jejich zemi. Mnoho lidí se 
bojí, že konflikt se rozhoří po celé Evropě. Možná 
po celém světě. Vzhledem k dějinám minulého 
století i starším jde o strach opodstatněný. 

Proroci v takových dobách připomínali 
Božímu lidu vlastní podíl na zkaženosti a zlu 
lidské situace – místní i „světové.“ Ale vždy 
s tímto slovem soudu (myšleno Božího) zvěstoval 
také slovo milosti (také Boží!). 

Že je válka zaviněna člověkem, je však snad 
do očí bijící. Naopak Boží milost trvale působící i 
uprostřed tak příšerného zla, jímž je útočná válka 
vždy, nápadná nebývá. Uvědomění, že celá 
situace, celá válka může být snadno mnohem, 
mnohem horší, vyžaduje odstup a uvážlivost. A 
vzpomenutí na příšernost a hrůznost jiných válek. 
Které také mohly být ještě mnohem horší. 

Tak jsem i já vybral slovo veliké Boží 
milosti. Ačkoli nejde o naději politickou nebo 

ekonomickou. Jakkoli to bychom, stejně jako 
Israelci doby Izajášovy a židé doby Ježíšovy, 
možná chtěli spíš. Aby konečně z pařezu Jišajova 
vyrostl tento proutek, tento nový premiér nebo 
prezident Zeměkoule na věčné časy. 

Jenže tato Izajášova slova jsou zřetelně 
eschatologická. Tj. hovoří o posledních věcech – 
také chronologicky. Bylo by krásné, kdyby během 
lidských dějin nastala situace, že se budou 
kamarádit šelmy s býložravci. Že nebudeme muset 
hlídat ani malé děti, protože jim nebude hrozit 
žádné nebezpečí ani z vlastní bezstarostnosti. 

Ale to není možné. Situace, kdy už nikdo 
nebude páchat zlo a šířit zkáza na Boží hoře (ani 
nikde jinde), nastane až nakonec. Situace, kdy 
zemi naplní poznání Hospodina, nastane až 
nakonec. Situace, že všechny pronárody budou 
hledat právě ten Jišajův kořen, nastane až na 
konci. 

Ale nastane. Stejně jako Hospodin splnil své 
jiné sliby. Stejně jako mnohé z tohoto proroctví 
dal lidem poznat také v Ježíši Kristu. Čas této 
rajské situace přijde. I v lidských dějinách. Ale až 
když tak učiní Bůh. Až Bůh přijde v plnosti se 
svým královstvím. Až Kristus přijde podruhé 
v celé své slávě. Čímž skončí dějiny. A tak se to 
stane až na konci dějin. 
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Ale stane. Nevyhnutelně. Navzdory 
hrůznosti všeho zla a hříchu nesahají hřích ani zlo 
ani vina ani po kotníky Boží moci a dobrotě. Zlo a 
utrpení nemohou „vyhrát.“ Mohou „pouze“ ničit, 
bolet, ubližovat, zabíjet. Absolutní vítězství dobra 
a pravdy, Boží milosti a blízkosti, je však 
nevyhnutelné. 

Stejné věřili a žili křesťané od počátku. 
Možná o něco silněji než dnes, protože křesťané 
prvních desetiletí čekali, že Kristus přijde podruhé 
již co nevidět. 

A také proto se dokázali stavět zlu na odpor. 
Dokázali odolávat všem svodům všech snazších, 
příjemnějších, sobečtějších cest. Dokázali 
zvěstovat Boha a Krista, ačkoli za to mnozí 
zaplatili životem. Dokázali nezištně pomáhat 
potřebným, ačkoli z toho nic neměli – naopak se 
tím připravovali o „svoje.“ A vydrželi to 
desetiletí. A staletí. A tisíciletí. 

To je totiž moc vzkříšení. To je síla víry ve 
vzkříšení, které Bůh prokázal v Ježíši Kristu. 
Pokud člověk pevně věří Bohu Kristovo vzkříšení, 
věří mu i starozákonní sliby. A tak opodstatněně 
věří, že dobro nakonec vyhraje. I kdyby během 
dějin zemřel sám Boží Syn. 

A tak může člověk opodstatněně věřit, že 
dobro znovu a znovu vítězí nad zlem i v lidské 
všednosti. I uprostřed války. Nebo pandemie. 

A tak má člověk velmi dobrý důvod jednat 
nepřirozeně. Nesobecky. Obětavě. A tak být 
prodchnut bázní Boží a Božím duchem. A šířit 
poznání Hospodina. A jeho milost. Také ve své 
pomoci. Ve své pomoci nejbližším i zcela cizím. 
Mladým i starým. Chudým i bohatým. Umírajícím 
i rodícím se. I těm největším darebákům – vždyť 
jediné slovo agresora může každou válku ukončit 
okamžitě. 

Dan Páleník
 
MODLITBA: 

Jsme strašně unavení. Jedna špatná situace střídá druhou. Jeden problém druhý. Máme dost zla a 
utrpení. Nesnášíme bezmoc, kterou pociťujeme tváří v tvář pandemii, válce, zlu, zneužívání, hříchu a 
utrpení. 

Tak tě prosíme: Přijď. Pane, přijď. Maran, atha! Přijď se svým královstvím. Ne kvůli nám. Ale kvůli 
všem těm, kteří jsou zabíjeni lidským zlem a hloupostí, bezohledností a lhostejností, ale i pouhou slabostí a 
zkřiveností lidských systémů i věr. Nebo přijď alespoň k nim. V první řadě. Vždyť tě potřebují daleko víc 
než my. Vysílej k nim nás, v druhé řadě.  
Pane, smiluj se. Nad všemi. 
Amen.            

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU V R. 2021 

Rok 2021 byl také poznamenán i nadále 
probíhající pandemií. Ta se projevila také v životě 
sboru – díky Bohu však pouze nižším počtem 
účastníků. Loni však byl vliv pandemie i opatření 
na sborový život už jen malý – díky Bohu. 

Statistika sborového života a další 
informace byly nabízeny předchozí neděle a jsou i 
nyní na stole před vstupem do modlitebny. Budou 
také přílohou velikonočního Zpravodaje, stejně 
jako tato zpráva. Koho tedy tato data zajímají, tam 
si je mohl, může a bude moci číst. Já jen stručně 
shrnu nejpodstatnější. 

Na varhany nás doprovázel zejm. br. Kynčl. 
Spolu s ním nás doprovázel br. David 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 – bratry 

Ladislava Zvolánka, Zdeňka Susu a Františka 
Hrdličku. A také bratra faráře Daniela Pfanna. 
Děkujeme za jejich ochotnou službu! 

Nedělní škole se i nadále věnuje Eva Černá 
se synem Filipem – i jim děkujeme za jejich 
službu! 

Konfirmační slavnost jsme oslavili 10. října. 
Při ní svou víru potvrdili Anna Dobřichovská a 
Viktorie Kuthanová, křtem svou víru vyznal 
Adam Řežábek. 

Mládež se během r. 2021 transformovala 
z vysokoškolské a „celorepublikové“ do místní. 
To znamená méně účastníků, ale stabilnější a 
„místnější“ složení. 

Spolupráce s diakonickým zařízením 
Zvonek pokračovala v úklidu sborových prostor 
ze strany klientů. Na zpěvu ve Zvonku jsme se 
vzhledem k pandemii opakovaně shodli, že ho 
budeme odkládat. Změna snad nastane již co 
nevidět. 
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V loňském roce br. farář sloužil jednou 
svatbou. 

Úbytek svateb byl naopak „dorovnán“ 
počtem pohřbů. Br. farář vykonal sedm pohřbů. 

Zemřeli tito členové sboru, o kterých víme: 
Libuše Hrdinová, Olga Mašatová, Anna 
Nedvědová a Alena Špačková. Myslíme na jejich 
pozůstalé! 

O pastorační péči ve formě návštěv, přání, 
telefonických rozhovorů a další podpory se 
dlouhodobě starají zejména sestry z Křesťanské 
služby a br. kurátor. Křesťanská služba se stará 
také o pohoštění např. v neděli nebo při 
pastorálních konferencích. I jim všem patří za 
jejich službu velký dík! 

Loni jsme opět oslavili advent také sborové 
odpolednem. Zkrátili jsme tombolu, dali prostor 
vánoční povídce také vysvětlující loňský 
„optačený“ adventní věnec – ostatní program byl 
tradiční. 

Na pozici kostelníka pokračuje br. Vladislav 
Páleník. 

Pronájmy probíhaly obvykle ve srovnání 
s nepandemickou dobou – pravidelně br. 
baptistům. Také např. Musice Floree, Collegiu 
1704 atd. Příjem z pronájmů tvořil polovinu 
sborových příjmů. 

 
SHRNUTÍ A VÝHLED 

Pandemie koronaviru a s ní související 
vládní opatření již loni spíše slábla, tak i sborový 
život omezovala méně. Snad letošním rokem tato 
starost odplyne zcela. Tím spíše, když nastoupila 
nová v podobě války na nedaleké Ukrajině. 

Staršovstvo se začalo věnovat konkretizaci 
tzv. „Rozvojového plánu sboru.“ Po analýze 
situace sboru i církve jsme zformulovali první 
návrhy (pracovní verze visí na nástěnce). 

Do této diskuse i „plánu“ jsou všichni 
členové zváni – spíše než s návrhy však s ochotou 
pracovat. Tedy nikoli, že byste nesměli navrhovat, 
ale vymýšlet práci pro jiné („mělo by se“) dovede 
každý. Naopak přijímat práci, která není 
povinností, dobře a vytrvale ji plnit pro dobro 
druhých – to je znakem zbožnosti nejen 
křesťanské. 

Celá ČCE míří do podoby tradiční 
křesťanským církvím – tj. že duchovní si bude 
církev hradit sama. To nevyhnutelně po celé 
křesťanské dějiny vyžadovalo a bude vyžadovat 
výrazné zapojení laiků do sborové práce. Protože 
jen velké (nebo bohaté) sbory si budou moci 
dovolit „svého“ faráře. Ostatní budou mít faráře 
na částečný úvazek – a tak většinu toho, co 

nevyžaduje duchovního, museli, musí a budou 
muset obstarávat a zařizovat jiní. 

Nuselský sbor má ještě několik let čas. Díky 
vysokým příjmům z pronájmů (cca 600 tisíc 
ročně), které tvoří polovinu sborových příjmů, má 
prozatím tento sbor peněz dost. (Celkový přebytek 
byl loni cca 165 tisíc Kč). 

Protože je však součástí reformy ČCE také 
narovnání platové situace farářů, odvody do 
Personálního fondu i obou repartic dlouhodobě 
rostou. 

Možnosti, jak se s normalizací církevní 
situace vyrovnat, jsou čtyři. Navzájem se 
nevylučují! 

1) Zvýšit příjmy. Ideálně jak dalšími 
pronájmy – pondělí až čtvrtky jsou takřka 
nevyužité – tak i vyšším salárem a dary. 
Obětavost členů sboru oproti r. 2020 vzrostla 
takřka na úroveň posledního předpandemického 
roku 2019. I za to patří dík všem, kteří sboru 
darovali peníze. Sbor má ještě velký potenciál 
příjmu skrze nájmy – není tedy nutné, a možná ani 
dobré, tlačit na obětavost v darech. Odkud by totiž 
členové sboru „vykouzlili“ dalšího zhruba půl 
milionu korun ročně? 

2) Snížením výdajů. Také kvůli rostoucím 
cenám energií staršovstvo již rozhodlo snížit 
teplotu, na kterou budeme topit při bohoslužbách. 
Sbor však také vydává např. za úklid 50-60 tisíc 
ročně. Na plat kostelníka jde dalších 25 tisíc. 
Opravdu si sbor nedovede uklidit svůj vlastní 
kostel? Opravdu si sbor nedovede připravit Večeři 
Páně, pověsit písně a občas něco opravit? 

Navíc by práce odvedená členy sboru, kteří 
zde žijí, jistě byla vykonána lépe než kýmkoli, kdo 
ke sboru vlastně nemá žádný vztah. A tak je mu 
kvalita odvedené práce pochopitelně spíše jedno. 

3) Vlastní prací. Jde o pokračování závěru 
předchozího bodu. Pokud se např. najde 4-6 lidí, 
kteří se budou střídat v úklidu sborových prostor 
ob týden ve skupině po 2-3 lidech, sbor ušetří 
nemálo peněz. A br. farář také nebude muset 
pořád dokola řešit nespokojenost členů sboru 
s úklidem, který si ale členové sboru nejsou 
ochotni ani vykonat, ani zařídit. Uklízet sborové 
prostory lze navíc klidně v deset večer nebo v pět 
ráno. 

Stejné platí také pro kostelnické práce – br. 
farář je vykonával 18 měsíců po nástupu sám a 
zadarmo, a ani nehlesl (a sbor v podstatě také ne). 
Také proto, že je to opravdu tak málo práce. Tak 
za ni neplaťme, ale postarejme se o potřebné pro 
sborový život sami. 
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Stejné platí také např. v oblasti pronájmů. O 
ty se stará pouze br. farář. Sbor tak žije v 
paradoxní situaci, kdy farář si sám na sebe vydělá 
tolik peněz, kolik bude zapotřebí na plný 
personální fond – snížený o nájem fary (cca 750 
tisíc odvodu do PF mínus cca 180 tisíc za 
pronájem = cca 600 tisíc, které přináší do sborové 
pokladny farář ze zařizování a řešení nájmů). Ale 
sbor si na sebou spotřebované služby a povinné 
repartice nevybere vlastně už nyní. Místní farář si 
tedy v současnosti nejen vydělává na sebe, ale 
také na fungování sboru. Br. farář však agendu 
pronájmů milerád svěří někomu jinému – také 
proto, že ji vykonává pouze v reakci na vnější 
zájem. 

Je také řada dalších oblastí, kde se členové 
sboru mohou zapojit. Například v obsahu 
internetových stránek. Br. farář pár měsíců po 
nástupu vzdal péči o obsah webu – měním a 
vkládám pouze nezbytné. Tak jsou poslední 
fotografie z Krabice od bot z r. 2018! Což také 
nepůsobí dobře na ty, kdo si naše stránky otevřou. 
Kdyby se našel někdo ochotný fotografovat, psát 
články a jinak pečovat o obsah stránek, opět půjde 
o dobrou a prospěšnou práci. A opět uleví br. 
faráři. 

Sbor by měl také začít uvažovat o 
budoucnosti varhanních doprovodů. Br. Kynčl je 
dobrý a ochotný varhaník, ale nebude schopen 
doprovázet věčně. Br. Rejchrt je ochoten zaskočit, 
ale prosil, aby byl žádán jen výjimečně. Kytarové 

bohoslužby nejsou dlouhodobě dobrou cestou. 
Tato varianta navíc v současnosti opět závisí plně 
na br. faráři. 

A tak dále. Iniciativě a obětavosti 
v dlouhodobém nesení úkolů, které nevyhnutelně 
souvisejí s fungováním sboru, se meze nekladou. 
Stejně jako v promýšlení toho, co děláme, ale 
možná by to šlo dělat lépe. I toho, co děláme málo 
nebo vůbec, ale bylo by to dobré. Avšak to vše 
vyžaduje v první řadě ochotu věnovat sboru čas. 
Obětovat ho pravidelně. Vykonanou prací. 

Najdou se ve sboru takoví? 
Poslední, čtvrtou, možností je uvažovat o 

zkrácení farářského úvazku. Pokud by zde byl 
farář pouze na např. poloviční úvazek, klesnou i 
odvody do Personálního fondu na polovinu (ve 
finále tedy cca o 375 tisíc). Br. farář se tomu nijak 
nebrání, naopak! 

Avšak základní bod toho, že členové sboru 
prostě budou muset pracovat na sboru výrazně víc, 
tím nemůže být vyřešen. Naopak! Poloviční 
farářský úvazek je totiž vyčerpán bohoslužbami, 
biblickou hodinou a drobnostmi v administrativě. 

Stejným směrem jde také jiná forma čtvrté 
možnosti – administrativní spojení s jiným 
sborem. Ať už by však úvazkové rozdělení 
faráře/farářů vypadalo jakkoli, nárůst nároků na 
dobrovolnou práci členů sborů tím zůstane. 
 

  Dan Páleník 
 

 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021  

Výsledky hospodaření v roce 2021 (viz 
tabulka níže) po druhém roce pandemie (s kterou 
jsme se naučili žít) nás naplňují vděčností 
k našemu Pánu  

a posilují v odhodlání pokračovat na cestě 
k hospodářské soběstačnosti sboru, ke které nám 
zbývá 7 let.   

Zkusme těchto 7 let kráčet cestou 
zvýšených nároků (válka na Ukrajině) k sobě a 
zhodnotit je: 

- prosbami o Dary Ducha svatého,  
- hledáním a naplňováním příležitostí 

ke spolupráci ve sboru a mezi sbory! 
Jiří Ekart 
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EVIDENČNÍ DOTAZNÍK ZA ROK 2021 
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POZVÁNKA NA PODVEČERNÍ 
BOHOSLUŽBY 

Křesťanská reformace vždy zdůrazňovala, 
že při reformaci nejde o vymýšlení novot. Nýbrž o 
návrat k Písmu a příkladu prvotní církve. Stejné 
by tedy mělo platit po dvou tisících letech také 
dnes, při současné reformaci ČCE. 

Tak se o to pokoušíme také v oblasti, která 
je v katolických církvích samozřejmá: Nabídneme 
druhé nedělní bohoslužby – odpoledne/večer. 
Prvotní církev se po staletí scházela právě v neděli 
večer nikoli ráno. Protože všichni chodili do 
práce, velká část křesťanů byla z vrstvy chudých 
až otroků. 

Důraz na bohoslužby v neděli ráno přišel až 
během středověku, kdy se v Evropě stala 
křesťanská církev dominantní silou. Tak týden 
začal začínat nedělí (srv. dodnes kalendáře např. 
v Británii). A tak se hodilo, aby celý týden začal 
bohoslužbami – v neděli, první den týdne, ráno. 

V evangelických církvích velmi rychle 
převládl trend jedněch bohoslužeb za týden. To 
nebylo a není dobré. Mnozí na jediné bohoslužby 
v neděli ráno objektivně nemohou – např. kvůli 
službě v celém nemocničním odvětví, nebo 

jakémkoli jiném, který funguje „na směny.“ 
Podvečer je navíc vhodnější čas 

k náboženskému rozjímání. Není otrávený 
„brzkým“ nedělním vstáváním, je zakončením 
týdne a zároveň začátkem nového, není třeba půlit 
si víkend, celková atmosféra je mnohem klidnější, 
a tak vhodnější atd. 

Tak zveme vás i kohokoli dalšího na 
podvečerní bohoslužby v Nuslích. První „druhé,“ 
podvečerní, bohoslužby budeme slavit na 
Velikonoční neděli 17. dubna od 18:00. Budou 
s vysluhováním eucharistie – Večeře Páně. Poté 
budou prozatím podvečerní bohoslužby každou 
první neděli v měsíci (tj. 1. května atd.). Pokud 
bude zájem dostatečný a pravidelný, nic zásadního 
(snad) nebrání každonedělním podvečerním 
bohoslužbám. 

Tím vším nejsou nijak dotčeny bohoslužby 
v neděli ráno od 9:30. 

Bohoslužby jsou vždy veřejným děním, 
pozvánka tedy bude rozeslána také do celého 
seniorátu. Ale pozvat můžete také kohokoli 
dalšího! 

Dan Páleník 
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 pro ČCE vyrobil Evangnet, z. s. 
 

VE VÁLCE PRÝ MLČÍ MÚZY. A CO BŮH? 

Už měsíc jsme svědky toho, jak Ukrajinci 
brání svou zemi. Ještě před začátkem války 
přitom naprostá většina expertů tvrdila, že se 
ukrajinská armáda neudrží déle než týden…  

Vysvětlení téhle záhady jsme svědky každý 
den – do boje o vlast se totiž nepustila jen armáda, 
ale celý ukrajinský národ. Všichni se zapojili tak, 
jak dokážou: kdo uměl aspoň trochu zacházet se 
zbraní, šel si ji vyzvednout, ostatní podomácku 
vyrábí Molotovovy koktejly nebo pečou chleba a 
pomáhají tak zásobovat ukrajinskou armádu. 
Téměř celá společnost se sjednotila, aby porazila 
útočníka. Přesto, že se v současné době odehrávají 
boje především na východní, jižní, severní a 
střední Ukrajině, tedy v oblastech, kde se mluví 
převážně rusky, lidé se zde za Rusy nepovažují. 
Jsou Ukrajinci a nespokojí se s tím, že nějací 
geopoliticky mocnější hráči mohou překreslit 
hranice bez jejich souhlasu.  

Na západní Ukrajinu pak z oblastí nejvíc 
zasažených válkou prchá spousta žen s dětmi, o 
které se starají místní. Jde o fascinující vlnu 
solidarity, které jsme se v Česku přiblížili snad jen 
v roce 2002, když téměř celou republiku postihly 
povodně. Tehdy jsme také vykupovali drogerie i 
balenou vodu a nosili je na sběrná místa, protože 
jsme věděli, že ji jiní potřebují víc.  

Pomoc ale nepřichází jen z Ukrajiny, 
zapojil se celý svět. Do sousedních států proudí 
statisíce uprchlíků, převážně žen s dětmi. 
Opačným směrem pak směřuje humanitární 
pomoc, ať už finanční nebo materiální. Mám 
velkou radost, že ani Česká republika nezůstává 
v tomto ohledu pozadu, právě naopak – většina 
české společnosti si zjevně uvědomuje, že pokud 
nepomůžeme Ukrajině teď, příště můžeme být na 
řadě sami. Nebylo by to poprvé…  

Do pomoci Ukrajině se zapojila i naše 
církev a samozřejmě Diakonie. Mnozí faráři jeli 
na ukrajinsko-slovenské hranice, aby tam pomohli 
s duchovní podporou, řada z nich však také 
dobrovolničí v místních polních kuchyních. Na 
hraničním přechodu Vyšné Německé sdílíme stan 
s Evangelickou církví na Slovensku, kde se ve 
spolupráci se slovenskými kolegy snažíme 
běžencům směřujícím do Čech pomoct nejen s 
ubytováním na farách nebo ve sborových 
prostorách, ale i s následným hledáním 
zaměstnání, vyřizováním veškerých dokladů či 
duchovní podporou. Právě ta je nyní pro mnoho 
z těch, kdo museli ze dne na den opustit svůj 
domov, klíčová.  

U mě osobně se pak k přirozené solidaritě 
přidává skutečnost, že pocházím z rodiny 
Volyňských Čechů a na území Ukrajiny jsem se 
narodil, takže k ní mám dodnes silnou vazbu. 
Zatím jsem pomohl s logistikou přesídlení do 
Česka 8 rodinám a několika ženám, které prchaly 
před válkou opravdu jen s jednou jedinou taškou, 
protože si nestihly zabalit ani náhradní oblečení. 
Vím, že z mé strany nejde o žádný heroický 
výkon, i tak mě ale na srdci zahřál vděk, který 
měly v očích za to, že jim naše země pomohla.  

Po zhlédnutí strašlivých záběrů z Ukrajiny a 
mnoha rozhovorech s ukrajinskými uprchlíky si 
však stále častěji kladu otázku, kde je Bůh. Proč 
mlčí, když umírají děti? Je to nějaký druh 
zkoušky, nebo už s lidmi definitivně ztratil 
trpělivost?   

Hranice v našich srdcích 
Jak napsal skvělý ruský autor Alexandr 

Solženicyn v Souostroví Gulag, „Čára, jež dělí 
dobro od zla, protíná srdce každého člověka.“ My 
všichni tak máme možnost být po zbytek života, 
některou z jeho etap nebo jen okamžik Ábelem či 
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Kainem. O tom, kým se staneme a na kterou 
stranu se přikloníme, nicméně nerozhoduje Bůh, 
ale jen my sami.    

A je to i případ války, jíž Bůh nenávidí a 
kdyby bylo na něm, nejspíš by k ní nikdy nedošlo. 
Potřebujete důkaz? Nikde v Bibli se nedočtete, že 
by Bůh vyzýval k válce. Ta je totiž přípustná jen 
v případě obrany, jak ukazuje například příběh 
Ester. Ježíš pak pacifistické základy víry posouvá 
na zcela jinou úroveň, ale i na sobě bohužel cítím, 
že v současné době Ježíšovo „Kdo tě uhodí do 
pravé tváře, nastav mu i druhou,“ zrovna nepadá 
na úrodnou půdu.  

O to intenzivněji však ve mně rezonuje 
„Miluj bližního svého“. Neustále svádím vnitřní 
boj, abych nepodlehl laciné nenávisti k Rusům. 
Každý den si opakuji, že jde o Putinovu válku, 
válku jednoho člověka, ne celého národa, který 
ani nedostal šanci rozhodnout se, jestli do ní che 
být zatažen. Vždyť o plánu na invazi věděli 
v Rusku všeho všudy 3 lidé – Putin, ministr 
obrany Šojgu a šéf ruské rozvědky Naryškin!  

A že je snad Bůh lhostejný a k utrpení 
Ukrajinců mlčí? Zkuste na chvíli vypnout zprávy, 
zastavit se a pořádně rozhlédnout kolem sebe. 
Uvidíte obrovskou odvahu Ukrajinců, ale i 
politiků po celém světě, kteří by dřív jen odvraceli 
zrak a dnes stojí za zemí, jež pro ně ještě nedávno 
byla příliš daleko na to, aby se zajímali. Uvidíte, 
jak se lidé kolem vás uskromňují ve svém pohodlí, 
aby mohli pomoci potřebnějším. V tom všem, 

v každém projevu odvahy, gestu laskavosti i touze 
žít tváří v tvář smrti, je Bůh přítomen. A je mu 
jedno, na které straně barikády stojíte: záleží jen 
na tom, jestli ho vyslyšíte.  

O příběhy lidství v té nejkrásnější podobě 
tak není nouze ani na ruské straně. Četl jsem třeba 
o příběhu ruského vojáka, který jezdil hodiny 
v tanku po vesnici, až to jedna bábuška nevydržela 
a vyběhla za ním ven. „Tak co, kdy už po nás 
konečně začneš střílet??,“ křičela na vojáka. Ten 
překvapeně vylezl z tanku a odpověděl: „Ne, babi 
my nebudeme střílet. My jsme se rozhodli, že 
budeme jezdit tak dlouho, až nám dojde palivo, a 
pak se vydáme zpátky do Ruska“. Nakonec jsem si 
jistý, že Bůh křičí i na Putina, ale jeho srdce je 
příliš silně obaleno svévolí a sobectvím, takže se 
k němu žádný zvuk nedostane…  

Před námi jsou Velikonoce a s nimi 
příležitost znovu si uvědomit Boží oběť, díky níž 
může každý z nás dosáhnout odpuštění – Rus, 
Čech, Ukrajinec i Čečenec. Bůh totiž nerozlišuje, 
jaké jste národnosti, ale vidí, co máte v srdci. Pak 
už stačí jen natáhnout ruku. Proto vás prosím, 
abychom obzvlášť v tomto čase našli pár minut a 
uvědomili si, jaké máme štěstí, že žijeme 
v bezpečí, a pomodlili se nejen za ty, kdo takové 
štěstí nemají, ale i za odpuštění těm, kdo dnes 
ostatním působí bolest. Jak se praví v Bibli, 
„Odpouštějte a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6:37) 

        Milan Balahura 
 

 

CO ČEKÁ SPECIÁLNÍ ŠKOLU DIAKONIE V MICHLI 

Na počátku devadesátých let byla Diakonií 
ČCE založena v ulici V Zápolí 21 v Praze Michli 
speciální škola pro děti s duševním nebo tělesným 
postižením. 

 Škola od počátku spolupracovala s naším 
sborem. Někteří z vás jste školu možná někdy 
navštívili, nebo přijali pozvání na školní vánoční 
besídku, pravidelně konanou v dolním sále našeho 
sboru. V květnu 2002 jsme také měli v našem 
kostele vzpomínkové shromáždění k 10. výročí 
této školy, kterou si možná pamatujete pod 
původním názvem „Dětské centrum“. 

Nyní školu navštěvuje asi 50 žáků 
s různým tělesným a mentálním postižením, 
autizmem nebo s vícenásobným postižením.  
Chodit do této školy by chtělo i mělo více dětí, ale 
z kapacitních důvodů nemohou být přijaty 
všechny, které rodiče přihlašují. V každém 
školním roce bývá odmítnuto kolem deseti 
zájemců, loni na podzim jich bylo dokonce 17. 

Proto budou ještě letos zahájeny velké úpravy 
budovy, po nichž škola umožní vzdělávání až 
dvakrát více dětí. V první etapě budou mimo jiné 
zřízeny další učebny. 

Tato etapa bude zahájena ještě letos (již 
má stavební povolení) a má být ukončena během 
příštího roku. Po dalších úpravách bude škola 
schopná poskytovat i další možnosti pro 
vzdělávání a výchovu dětí: bude mít velkou 
jídelnu a tělocvičnu a bude bezbariérová – výtah 
propojí přízemí s prvním patrem. 

Připravované stavební úpravy budou 
ovšem nákladné a v současné době se hledají 
možnosti, jak shromáždit potřebných 46 milionů 
Kč. Diakonie Českobratrské církve evangelické 
jako zřizovatel školy a zároveň i vlastník objektu 
přispěje částkou 7 milionů ze sbírek a jiných 
výnosů a darů, na částku 20 milionů si vezme 
úvěr. Magistrát hl. m. Prahy přislíbil 5 milionů, 
Nadace Otto per Mille 2,2 milionu. Dále se 
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očekává dotace 6 milionů od Státního fondu 
životního prostředí s ohledem na úspory energie, 
kterých bude dosaženo realizací projektu. 
Příspěvky na zbývající částku jsou projednávány 
se státní správou, samosprávami a další možnosti 
se očekávají od jednotlivých dárců nebo jejich 
skupin.  

Ředitel školy pan Milan Černý k tomu 
sdělil: „… Nejprve se vždycky obracíme na rodiny 
našich žáků, které oslovíme s prosbou o pomoc. 
Někteří nám přispějí, jiní informace o 

rekonstrukci šíří ve svém okolí. Oslovil jsem také 
firmy, které nás už v minulosti podpořily, a štěstí 
zkouším i u česko-vietnamské společnosti s tím, 
jestli pro nás nechtějí uspořádat sbírku. Naši 
školu totiž navštěvují čtyři vietnamští žáci. Přispět 
na rekonstrukci školy ale může kdokoli. … Musíme 
také vyřešit, kde v době rekonstrukce budeme 
vyučovat naše žáky.“ 

Možná i někteří z vás budou schopni a 
ochotni svými i nevelkými dary také k těmto 
sbírkám přispět. Já jako jeden ze zakladatelů této 
školy k nim budu patřit určitě. V příštích dnech 
podám staršovstvu našeho sboru podnět, jak by 
mohla být tato potřebná dobročinná akce 
prováděna takovým způsobem, aby 
administrativní zatížení sboru bylo minimální. 

Na obrázku si prohlédněte, jak škola bude 
vypadat po dokončení všech úprav. Vedení školy 
bych pak požádal, aby vás občas informovalo, jak 
realizace probíhá. 

Miroslav Litomiský 
 

POZVÁNÍ NA SBOROVÝ VÍKEND DO HERLÍKOVIC V KRKONOŠÍCH 

Milí přátelé, 
sborový víkend v Herlíkovicích byl již 

dvakrát odložen. Protože se zdá, že koronavirus 
zeslábl, a snad i částečně „odešel“, tak doufám, že 
to letos již vyjde . Dovoluji si Vás pozvat na 
společné prožití víkendu v Horském domově od 
pátku 27. května do neděle 29. května 2022. 
Ubytování i stravování máme zajištěné v hlavní 
budově. 

Pobyt na horském vzduchu, v krásné 
přírodě, občerství jistě každého účastníka. Během 
těchto dnů budeme mít jistě dost příležitostí 
k rozhovorům a k zamyšlení. Třeba i nad dalším 
směřováním našeho sboru. Tomuto tématu se na 
staršovstvu už nějakou dobu věnujeme.  

Přihlásit se můžete u bratra faráře Dana 
Páleníka. Další informace lze získat také na 
stránkách https://horskydomov.cz/.  Za presbytery 
nuselského sboru se těším na shledání. 

   
Jiří Pavelka, st.   
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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 
weekend 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 10. 4. 9:30 neděle Palmare („Květná“)  f. Dan Páleník 

    Pá 15.4. 18:00 (!) Velký pátek VP f. Dan Páleník 

Ne 17. 4. 
9:30 + 
18:00 

neděle Vzkříšení VP f. Dan Páleník 

Ne 24. 4.  9:30 neděle Quasimodogeniti  f. Dan Páleník 

Ne 1. 5. 
9:30 + 
18:00 

neděle Misericordias Domini VP f. Dan Páleník 

    

 
 
 
 
 
 
 

     

P R A V I D E L N Á  S E T K Á N Í 
den čas Akce 

 14:00 Setkávání členů a přátel sboru (zatím pozastaveno) 
 18:30 Setkávání Střední generace (dle domluvy) 

úterý      19:15 On-line setkávání (Kazatel – odkaz pro na sborovém webu) 
 19:00 Jednání staršovstva (1x měsíčně) 
 17:00 Biblická hodina pro dospělé (list Židům) 

středa 19:00 Setkání mládeže 
čtvrtek 18:30 Třicátníci (1x za dva týdny – nejbližší 21. 4.; Evangelium podle Marka) 

pátek 
16:00 Setkání dětí 
17:30 Příprava ke konfirmaci 

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

     11:00 Křesťanská služba (1x měsíčně) 
     

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: 220 510 735 
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. 
 

 


