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NUSELSKÝ 

VÁNOČNÍ 

ZPRAVODAJ 

2022 
 

Heslo pro rok 2022: „Ten, který seděl na trůnu, řekl: ‚Hle, všechno 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) 
 

ÚVODNÍK  
Lk 1,38: „Marie řekla: ‚Hle, jsem služebnice 

Páně, staň se mi podle tvého slova.‘ Anděl pak od 

ní odešel.“ 

 
MILÍ ČTENÁŘI, 

služba. Oběť. Sloužit. Obětovat. Sloužit si. 
Obětovat si. Obětovat se. Službou někomu. Služba 
i oběť patří mezi základní pojmy Starého i 
Nového Zákona. Patří mezi základní slova, která 
popisují, proč je Hospodin Bůh tak nesrovnatelně 
jiný a lepší než všechny ostatní síly lidské i 
nadlidské – božstva. Proč je Boží království tak 
nesrovnatelně jiné s lidskými královstvími, 
zřízeními, systémy. 

Protože Hospodin je Bohem, který slouží. 
Ne, který si dává sloužit. Hospodin je Bohem, 
protože žádnou službu od člověka nepotřebuje. 
Nepotřebuje, abychom vyráběli jeho sošky či 
sochy, amulety, odznaky, obrazy. Nepotřebuje 
naše boho-služby. Naopak je to právě 
Hospodinova služba, která stvořila svět. Dala 
světu řád. Stvořila do světa člověka obecně i 
každého jednotlivce. Bůh slouží nám na boho-
službách. 

Je to Boží služba, co umožňuje službu 
lidskou. Je to Boží služebnictví, co umožňuje 
lidskou oběť. Kultickou, chrámovou, náboženskou 
– aby byla alespoň jedna cesta ven z 
kolotoče hříchu, viny, zla, nenávisti, utrpení, 
sebestřednosti. Alespoň jedna cesta ven z otroctví. 
Tak zřetelně a viditelně v oběti na velikonočním 
kříži. O něco nenápadněji ale už v Božím vtělení 
ve vánočních jeslích. 

Tak i Marie, Ježíšova matka, vnímá samu 
sebe v první řadě jako služebnici Boží. To je její 
advent – příprava na Vánoce. Stejně jako se tak 
vnímal i Mojžíš nebo Abram. Stejně jako Ježíš 
nebo Izaiáš. Stejně jako mnoho dalších – snad ne 
jen v Bibli a dávno v dějinách. 

I pro Marii pak má toto Boží služebnictví 
zvláštní, podivný nádech: Má být matkou dítěte, 
které nebude jejího snoubence Josefa. Jak to asi 
Josefovi vysvětlí? Má být matkou z lidského 
pohledu nemanželského dítěte, které má být 
Božím Synem. Který bude opět sloužit. Svou 
obětí. Už ve vtělení. Pak životem. Pak na kříži. 
Pak v pekle. Pak v nebesích po pravici Boží svými 
přímluvami za všechny. 

Navzdory andělovým slovům si Marie 
nemohla zdaleka ani představit, jak velikou službu 
prokazuje celému lidstvu. Svou službou. Svou 
obětí. Ani my dnes zdaleka netušíme, pro koho 
všechno je Boží spása v Ježíšovi. I pro nás je 
těžko představitelná jeho spása také v sestoupení 
do pekel. Také v jeho sestoupení do vánočního 
narození. Co potom chudák Marie? 

Modernímu člověku se, „překvapivě,“ 
sloužit obvykle nechce. Dvojnásob v hyper-
individualizovaném západním světě s tolika 
technologickými vymoženostmi, které nám přece 
mají ulehčovat život! Hlavní přece je, jak věci 
vnímám já! Jak se rozhoduji já! Hlavní je můj 
život – abych byl šťastný a spokojený! Potažmo 
s mou nejbližší rodinou. Už to je přece obrovská 
oběť a služba! 

Tyto (a další) iluze rozbourala nejen válka 
Ruska na Ukrajině i vše, co s ní souvisí. 
„Najednou“ se opět ukázalo, co bylo donedávna 
samozřejmé celé dějiny lidstva: Bez služby 
ostatních se nikdo z lidí neobejde. Bez služby a 
oběti ochotných vítězí v tomto světě zlo. Zlo 
války a smrti. Nesmyslu a absurdity. Zlo samoty a 
opuštěnosti. Zlo nedůstojnosti a ponižování. Zlo 
lží a manipulací. Zlo nelásky, ne-přátelství a 
nepřátelství. Zlo bezohlednosti a sebestřednosti. 
Využívání a zneužívání. Pro teologii to vše i další 
shrnuje jedno slovo: Hřích. 
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Také proto je Hospodin Bohem, který 
slouží. Také v Kristu. Také ve stvoření světa. 
Také ve vysvobození z Egypta. Také v Desateru. 
Také v mytí nohou učedníkům. Také v milosti a 
odpuštění. Nic jiného totiž zlo, hřích, utrpení 
přemoci nedokáže. Nedokážou to peníze – 
v současnosti se mnozí oprávněně bojí, že jim 
nevystačí ani na teplo a světlo. Nedokážou to 
zbraně – to dokládají celé dějiny, kam až sahají 
naše záznamy. Nedokážou to technologie – to je 
ve 20. a 21. století po Kr. ještě zřetelnější, než ve 
starověku nebo středověku. 

Protože člověk sám nedokáže přemáhat zlo 
a hřích ani své a svůj. Ani uvnitř sebe. I kdyby se 
rozdal do roztrhání těla. Často dokonce i tím 
způsobí člověk mnoho zla. Jak o tom krásně básní 
apoštol Pavel v 1. dopisu do Korintu, 13. kapitole. 

Ale je-li nějaká záchrana lidského světa, 
lidských skupinek, společenství, společnosti – pak 

musí být nejprve nějaká záchrana pro každého 
jednotlivého člověka. A je-li taková záchrana, pak 
nemůže být z tohoto světa. A už vůbec ne z jeho 
úzkého výseku dimenze lidského světa. Tím méně 
pak z jediného zdroje zla a hříchu – z člověka. 

Proto Marie spolehla na svou službu 
sloužícímu Bohu. Vždyť příběhy úspěšnosti, 
dobroty, prospěšnosti takové důvěry znala už z 
příběhů svého praotce Abrama! 

Kéž je tedy i letošní advent vykročením k 
(nebo pokračováním v!) službě. Potřebným. 
Neznámým. Cizím. I kdyby si za svou situaci 
mohli sami. I když to znamená přinášet 
pravidelně, znovu a znovu, oběť. Oběť služby 
Božímu slovu milosti a lásky, dobra a odpuštění. 

Jak lépe odpovědět na oběť už vánočního 
vtělení věčného Božího Syna? Jak lépe se 
připravit na jeho obětavé vánoční vtělení?  

Dan Páleník 
 
MODLITBA: 

Hospodine, ty sloužíš nám. Nic od nás nepotřebuješ. Nic od nás nechceš pro svůj prospěch. Nic ti ani 
nemůžeme nabídnout – natožpak dát. Oběti a službu, které od nás žádáš, jsou pro naše dobro. Pro dobro 
našich bližních. Pro dobro světa. Tak ztraceného, zmateného a vyčerpaného vším možným, jen ne službou 
tvé milosti. 

Kéž nás všechny každý den proměňuje tvé služebnictví. Tak voňavě lákavé ve Vánocích. Tak 
dostupné kdykoli, kdekoli, komukoli. O to více tam, kde dle tvého příkladu proměňujeme svět zázrakem 
nezištnosti. Třeba i mimo sváteční období. Třeba i každý den. 

Amen 

ADOPCE NA DÁLKU – SÁŘIN PŘÍBĚH 

SÁŘE JE 25 LET 

V březnu 2022 jsem urgovala v Arcidiecézní 
charitě zprávu o Sáře a ejhle – stal se skoro 
zázrak: odpověď přišla do jednoho měsíce. 
V dubnu, těsně po Velikonocích se podařilo Sáře 
napsat dopis, který přišel do Prahy v květnu. U 
Sáry je vše v pořádku, přeje mnoho naděje do jara. 
Celá její země žije bojem s covidem, bezplatné 
očkování postupují všichni. Teď se Sára 
soustřeďuje na svou ročníkovou práci, tématem je 
aplikace nitroděložních injekcí a školení personálu 
pověřeného touto činností, což je zaměření, jež si 
Sára vybrala pro své budoucí povolání. 

Ujišťuji ji, že ti, kteří mají strach z injekcí, 
přijedou do Kinshasy, aby si dali aplikovat injekce 
od ní, protože od ní to určitě nebude bolet  

O dost neutěšené vnitropolitické situaci 
v její zemi nepíše Sára nic, i když jsem 
projevovala náš zájem. 

Poslední dopis má číslo 34, píšeme si 14 let 
od ledna 2008. Všechny dopisy ve dvou obálkách 
čekají na nástěnce pro Vaši volnou chvíli. Je to 
zajímavé čtení, dopisy jsou přeloženy do češtiny, 
opatřeny naší odpovědí a doprovázeny Sářinými 
fotografiemi. Celou složku si můžete půjčit také 
domů. 

Sáře držíme palce, aby jí ročníková práce 
dobře dopadla. Těšíme se na její další dopis a 
děkujeme za její velikonoční přání, která nám 
prodloužila poselství Velikonoc. 

A Vám, milé sestry a bratři, děkuji za 
sympatii projevovanou Sáře.    

Hana Svobodová 
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SBOROVÝ VÍKEND V HERLÍKOVICÍCH 

Od pátku 27. května do neděle 29. května 
2022 jsme společně prožili víkend v Herlíkovicích 
v Horském domově. Nejvíce nás bylo v sobotu, 
asi dvacet. Dopolední biblický program připravil 
bratr farář Dan Páleník. Odpoledne jsme se pak 
vydali na procházky po okolí. Vytvořilo se 
několik skupinek, podle možností, chuti a fyzické 
kondice. Večerní posezení jsme využili pro 
společné zpívání za kytarového doprovodu.   

Nedělní ranní bohoslužby měl bratr farář 
Dan v horském kostelíku, který je nedaleko od 
Horského domova. 

Snad všichni účastníci víkendového pobytu 
byli potěšeni a občerstveni vytvořeným 
společenstvím – a bude-li nám dáno, tak se 
můžeme těšit na víkend v příštím roce, který je 
opět plánován do Horského domova.  

Jiří Pavelka st. 
 

 
 

 
POZVÁNKA K SETKÁVÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU 
 

Milí čtenáři, zvu vás na setkání s paní 
Magdalenou Šmídovou, dlouholetou společnicí a 
pečovatelkou paní Medy Mládkové. 

Její vyprávění o významné české mecenášce 
se uskuteční v našem sboru v úterý 7. 2.  2023 od 

17:00. Budeme rádi, když bude mít sestra 
Magdalena, členka Voršilek, jisté publikum.  

Hana Svobodová 

 

 

 
POZVÁNKA NA ADVENTNÍ ODPOLEDNE 

Také letos vás zveme na tradiční sborové adventní 
odpoledne. Tentokrát budeme slavit začátek 
adventu první adventní neděli odpoledne.  
Neváhejte tedy přijít 27. listopadu od 14:30 do 
nuselského evangelického kostela v Žateckých 11. 

Na programu je úvaha, zpěv písní, modlitba, 
pohoštění, bazárek, tombola a další. Těšíme se na 
vás!       

Dan Páleník 
 

ŠTĚPÁNSKÁ PROCHÁZKA - POZVÁNKA 

Milé sestry a bratři, srdečně vás zvu na 
procházku Petřínem! Ano, je změna. Sejdeme se 
26.12.v 10:30 u dolní stanice lanovky na Petřín! 

Sochy symbolizují rozpad socialistického 
člověka. Jsou přímo u paty Petřína naproti ulici 
Vítězné. Vyjedeme lanovkou na Nebozízek a 
půjdeme traverzem po vrstevnici po asfaltové 
cestě směrem k Pražskému hradu. Uprostřed cesty 
je místo na zastavení a malé pohoštění 
z donesených zásob! Na cestě jsou krásné výhledy 
na Prahu! Dojdeme pod velvyslanectví Švédského 
království a tam se můžeme rozdělit.  Někdo se 

vrátí na lanovku a někdo bude pokračovat dál, 
třeba naHrad? Je to nenáročná cesta pro každého. 
Těším se na vás! 

Zdeněk Chlebeček 
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POZVÁNKA NA PODVEČERNÍ BOHOSLUŽBY 
 
Loni na Velikonoce jsme v Nuslích začali slavit 
bohoslužby také v podvečer. Jako nabídku těm, 
kteří např. ránonemohou. Také jako nabídku od 
počátku vhodnějšího času pro bohoslužby – a také 
už po vzoru prvotní církve. 

V neposlední řadě také jako doplnění pro ty, pro 
které jsou bohoslužby u Martina ve zdi příliš 
pozdě. Tak jste všichni zváni prozatím každou 
první neděli v měsíci k bohoslužbám také od 
18:00 v Žateckých 11.  Dan Páleník 
 

 
PODZIMNÍ KONCERTY NA PALOUČKU 
    
Stalo se hezkou tradicí pořádat v našem sboru 
cyklus podzimních koncertů. Akce se může konat 
díkyfinanční podpoře od Městské části Prahy 4 a 
organisačnímu zajištění rodiny Krištofových. Moc 
děkujeme! Ve sboru máme na pořádání 
podobných akcí skvělé prostory a bylo by škoda 
jich nevyužívat.  
    6. 11. vystoupil p. Eduard Šístek se svým 
sólovým vystoupením na violoncello. Když jsem 
na koncert šla,trochu jsem se bála, že to bude 
trochu nuda, celý program jenom sólový nástroj? 
A věřte, nebyla, ani trochu! 
    P. Šístek nám zahrál 2 Bachovy suity, č. 2 d 
moll a č. 4 Es dur s takovou energií a dynamikou, 
že na to žádný doprovod vůbec nepotřeboval. Po 
Preludiu následovalo vždy několik  tanečních vět, 
půvabných a elegantních, hned bychom si při tom 
mohli zatancovat. Pan Šístek nám k tomu poskytl  
zasvěcený a zajímavý komentář,sám působí velmi 
mile a sympaticky, svůj krásný nástroj ovládá 
bravurně.  
    13. 11. vystoupilo Trio Bergerettes, nám již 
dobře známé, ve složení Barbora Krištofová 
Sejáková – klavír, Daniela Oerterová – housle a 
Tomáš Strašil – violoncello.  
    Hráli Adagio, Variace a Rondo op. 78 od 
Johanna Nepomuka Hummela, ještě jsem to nikdy 

nikdy neslyšela a byla jsem moc ráda, že 
to zařadili do svého repertoáru. Jak mi objasnil 
bratr Kynčl, v melodice J.N. Hummela se objevují 
prvky pozdního klasicismu a inspirace uherským 
folklórem, na což bych pochopitelně  sama nikdy 
nepřišla. Každopádně se to moc příjemně 
poslouchalo. 
Následovalo Trio Es dur op. 100 Franze 
Schuberta, to bylo něcopro mne, F. Schubert je 
můj velký oblíbenec, jak jsem se tak dívala kolem 
sebe, i ostatní  publikum se spokojeněusmívalo, 
byla to veliká krása a sklidila zasloužené ovace.  
    Pro odlehčení zařadili účinkující Suitu na 
paměť Jaroslava Ježka od Luboše Sluky. (roč. 
1928). Hrají ji rádi a dobře, současnou hudbu mají 
rádi, ale já moderní hudbě nerozumím.A byť se o 
to snažím,moc se mi to nedaří.Každopádně nutno 
ocenit vervu, s jakou tuto skladbu naše trio 
zahrálo.  
    Jako přídavek zvolili Dumku Antonína 
Dvořáka, ta mne nadchne spolehlivě vždycky. 
Byl to moc krásný večer a rádi si Trio zase příště 
poslechneme, stejně jako Pana Šístka!  Kéž by to 
bylo dříve než zase za rok! 
      Třetí koncert se koná 20. 11., ale to už bude po 
redakční uzávěrce Zpravodaje, takže bez recenze.  

                                                                                                                               Matylda Králová 
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B O H O S L U Ž B Y 
datum čas den  slouží 
27. 11. 9:30 1. adventní neděle VP f. Dan Páleník 

4. 12. 
9:30 

(+18:00) 
2. adventní neděle  f. Dan Páleník 

11. 12. 9:30 3. adventní neděle  f. Dan Páleník 

18. 12. 9:30 4. adventní neděle  f. Dan Páleník 

25. 12. 
9:30 

(+18:00) 
1. svátek vánoční (Boží hod) VP f. Dan Páleník 

1. 1. 2023 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 18:00 Setkání mládeže 
 17:00 Setkávání členů a přátel sboru (nejbližší 7. 2. 2023) 
 19:00 Setkávání Střední generace (nejbližší: 6. 12.; střídá se s on-line setkáním) 

úterý      19:15 On-line setkávání (Zjevení Janovo – odkaz pro připojení na sborovém webu) 
 19:00 Jednání staršovstva (1x měsíčně) 
 17:00 Biblická hodina pro dospělé (Píseň písní) 

středa 18:30 Příprava ke konfirmaci 
čtvrtek 18:30 Třicátníci (1x za dva týdny – nejbližší 1. 12.; Evangelium podle Marka) 

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  
- 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) 
 

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

 


