
9. května 2021 bohoslužby pro malé i velké Čáslav 

ÚVODNÍ SLOVA 
Ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
 
Milé děti, milé sestry a milí bratři. Přeji vám dobré nedělní ráno. Jsem ráda, že 

jsme se dnes ráno sešli, abychom společně Pánu Bohu poděkovali za uplynulý 

týden, četli z Bible, zpívali, prosili o požehnání a také společně oslavili dnešní 

Den matek a včerejší výročí konce 2. světové války. 

 

 
 
ZAPÁLENÍ SVÍČKY 
 
Zapalujeme tuto svíčku, abychom si připomněli, že Boží láska je jako světlo 
v naší temnotě a umí naší temnotu i smutek prozářit. 
Všichni: Požehnán buď Hospodin na věky. 
 
Chválíme tě, náš Bože, za všechny matky, za jejich lásku, za jejich smích, za 
jejich práci a péči o své děti.  
Všichni: Požehnán buď Hospodin na věky. 
 
Chválíme tě, náš Bože, za všechny matky, které prokázaly velikou statečnost 
během 2. světové války i během ostatních válek, musely oplakat mnoho svých 
synů i dcer a bojovaly odvážně za mír a svobodu ve světě.  
Všichni: Požehnán buď Hospodin na věky. 
 
Chválíme tě, náš Bože, za Ježíše, který se z ženy narodil a byl odkojen její 
láskou, za jeho matku Marii, která nám připomíná tvou trpělivou a stále 
vyhlížející lásku.  
Všichni: Požehnán buď Hospodin na věky. 
 
 



INTROIT   
Pán Bůh je pro nás Otec, ale i matka, vzkazuje nám to skrze proroka Izajáše:  

„Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“  
 
PÍSEŇ:  Laudate Dominum 
 
MODLITBA 
V Duchu a v pravdě se modleme: 
Starostlivý a pečující nebeský Otče, 
Děkujeme, že nás každé ráno budíš zpěvem ptáků, hlasem našich rodičů a dětí. 
Děkujeme, že na nás od samého rána myslíš, dáváš nám jíst a pít, povzbuzuješ 
nás, když se bojíme, držíš nám palce, když máme těžkou zkoušku před sebou, 
fandíš nám, když se k sobě navzájem chováme hezky a odpouštíš nám, když se 
nám to nedaří, jsme na sebe naštvaní, zlí a oškliví. Prosíme, aby ses staral o 
všechny lidi, o celou planetu zemi, vesmír i o všechno, co si ani neumíme 
představit, že existuje. Prosíme, abychom se také uměli starat a pečovat jako 
naše maminky a tatínkové a jako ty, nebeský Otče. Amen. 

PÍSEŇ Svítá 275 Ranní prosba   
1. Prosíme tě, Pane, buď s námi celý den, ať ve všem, co se stane, jsi námi 

oslaven. 
Ref. Pane náš, prosíme, dej, ať smutek není králem a bolest princeznou, 
slunce ať má správný jas, v tobě pravou radost ať smutní naleznou, prosíme 
tě, vyslyš nás. 
2. Ať přestanem se mračit a dokážem se smát, ať umí znovu začít ten, koho 

zastih´pád. Ref. 
3. Ať postavíme chrámy z tvé lásky v srdcích svých, buď celý dnešek 

s námi, ať přemůžeme hřích. Ref. 
4. Ať nejdem spát s otázkou, co ty nám zítra dáš, ať všechno přijmem 

s láskou, jak ty nás přijímáš. Ref. 
 

SLOVO DĚTEM  
Mám pro vás hádanku. Řeknu vám kousek jednoho židovského přísloví a vy 
zkuste doplnit jeho konec. 
„Bůh nemůže být všude, proto stvořil….“ (NAPSAT NA VELKÝ PAPÍR, 
PSÁT NÁPADY) 
Předměty – náplast, bota, jídelní lžíce, kartáček, polštářek, knížka, hra 
Chtěla bych teď spolu s vámi přemýšlet, co všechno pro nás naše mámy, 
maminky, mamky, matky dělají (a ono se to samozřejmě bude překrývat i s tím, 
co pro nás dělají tatínkové).  
Mám tu různé předměty a zkuste mi říkat, jak souvisí s vaší maminkou. 
To je úžasné, kolik toho maminky dělají, možná teď máte chuť běžet ke své 
mamince a dát jí velkou pusu nebo se přitulit nebo poděkovat. Klidně to 
udělejte.  
 
Dítě: Mami, řekni mi, máš mě vlastně ráda? 
Matka: Jasně, to přece víš.  



Dítě: Máš mě tedy pořád ráda?  
Matka: Jistě, mé dítě, mám tě pořád ráda. 
Dítě: I když jsem protivná? 
Matka: Ano, i když jsi protivná. 
Dítě: I když se hádám se ségrou nebo s bráchou? 
Matka: I když se mi to moc nelíbí, tak tě mám přesto ráda. 
Dítě: I když si chci nechat všechny sladkosti pro sebe? Máš mě i tak ráda? 
Matka: Ano, samozřejmě, i přesto tě mám ráda. A víš, že s tím nesouhlasím. 
Dítě: A máš mě ráda, i když fakt hodně zlobím? 
Matka: Ano, pořád tě mám ráda. 
Dítě: Opravdu? To je hezké. Ale řekni mi, jak je to možné, že mě máš pořád 
ráda?  
Matka: To jsem se naučila od Ježíše. Ježíš mi to ukázal, on mě má totiž taky 
pořád rád, i když zlobím, hádám se, nechávám si věci jen pro sebe. To vím, to 
jsem zažila a píše se o tom v bibli.  
 
Přemýšleli jste někdy, kde bere vaše maminka tolik síly, odvahy, lásky? A 
napadlo vás třeba někdy, že čerpá svou sílu a nabíjí své baterky u Pána Boha? 
Že se každý večer za vás všechny modlí a taky za sebe, aby měla dost 
trpělivosti, síly, lásky, víry a naděje? 
 
Boží láska pro nás může být takovou učebnicí nebo slabikářem, můžeme se od 
Pána Boha a od Ježíše naučit milovat. A to je důležité, to nás může změnit. Tak 
jako král David, který šel z bitvy do bitvy, z jedné akce do druhé, se potřeboval 
občas zastavit, zachumlat se do Boží náruče, tak jako se malé dítě zachumlá do 
náruče své maminky a teprve v té Boží náruči se cítil spokojeně, tak jako když 
se miminko nakojí, je schované, skryté, obklopené láskou a bezpečnou, pevnou 
náručí mámy, k jeho štěstí už nic neschází, nemusí se nikam honit, spěchat, nic 
si dokazovat, může se utišit, uvelebit, ukonejšit. David o tom napsal krásnou 
písničku, o tomhle zážitku Boží náruče. Poslouchejte. 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ  Žalm 131 

1 Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený 
pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, 2 nýbrž chovám 
se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně 
má duše. 3 Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.  

VYRÁBĚNÍ DÁRKŮ PRO MAMINKY 
 
KÁZÁNÍ 
Napadlo vás někdy, z čeho vzniklo slovo spokojený, spokojená? Skoro bych 
řekla, že to má souvislost s kojením, kojenec je vlastně spokojenec, když je 
nakojen, je spokojen. Miminko v náručí své maminky, to je podle mě jedna 
z nejkrásnějších věcí na světě. V té náruči jakoby se všechno zastavilo, není na 
světě nic jiného než teplo objetí a lásky. Venku se může dít cokoliv, ale v náruči 
je dobře a milo. A o tomto okamžiku nasycenosti, spokojenosti, plnosti mluví 
také David v poutní písni. 



 „Ano, uklidnil jsem se a utišil svou duši. Tak jako se ukonejší dítě u své matky, 

tak se ve mně ukonejšila má duše.“ I akční král David potřebuje spočinout. 
Nejen děti, ale i dospělí potřebují občas někde zakotvit, zaparkovat svoji duši, 
utišit svou roztěkanost, zažít naprosté přijetí, ošetřit svá zranění. Král David se 
srovnává s kojencem, jeho duše je jako nakojené miminko, které spočine 
v náručí Boha matky. A právě v té Boží náručí vzniká pokora. V tu chvíli, kdy 
se všechno kolem jakoby zastaví, člověk pochopí, co je důležité a na čem záleží 
a může zašeptat: „Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, nejsem pyšná na to, co 

jsem dokázala, necítím se jako král, který všechno ovládl, nejsem rozhodně bůh, 

který umí všechno zařídit, vyřešit, jsem závislý na tobě, na tvém milosrdenství.“ 
V Boží blízkosti utichá i naše věčné srovnávání s druhými, naše touha být lepší 
než sousedi, kolegové v práci, ti nevěřící nebo jinak smýšlející, utichá touha 
předehnat ostatní, a tak si dokázat svoji hodnotu a najednou můžeme v klidu 
přiznat: „Nemám, Hospodine, povýšený pohled, děkuji, za to co mi dáváš, co 

umím, kým jsem, všechno je to z tvé milosti a lásky.“ V Boží náruči najednou 
utichnou i nároky našeho okolí, náročné manželky, přísného šéfa, uzurpujících 
dětí, stárnoucích rodičů, módy a nových technologií, utichnou i naše nároky na 
vlastní dokonalost a dokonalost druhých, na preciznost, morálnost a kdovíco 
ještě a člověk může v klidu říci „Hospodine, neženu se za velkými věcmi, chci jít 

pomalu, všímat si druhých, každodenních maličkostí, netoužím po slávě, ani 

obdivu, chci být s tebou.“ V Boží náruči utichá i ta neustálá honba za poznáním, 
touha strkat Bohu nos do jeho věcí, a tak můžeme v tichosti přiznat „Neženu se 

za tím, co mi nepřísluší.“ 

Tato Davidova tichá a klidná píseň je o duchovním klidu, o pokoji v srdci, o 
něčem vzácném, čeho se nám nedostává a po čem tolik toužíme. A všimněme si, 
že duchovního pokoje nedosáhneme bojem, ale pokorou. Když člověk spočine 
v Boží náruči, nechá se nakojit Božím slovem a Boží láskou, nepotřebuje se už 
za něčím honit, povyšovat se nad ostatní, aby si zvýšil sebevědomí, nepotřebuje 
se zalíbit ostatním, sbírat lajky na svém profilu, protože ví, že svou hodnotu má 
u Boha a takto posílen může žít v pokoji.  
A David si své poznání, svou zkušenost bezpečí duše v Boží náruči nenechává 
pro sebe, sdílí ji s námi a doporučuje nám ji: „Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní 

i navěky. Uveleb se v Boží blízkosti, zastav se, načerpej sílu. V Boží náruči bude 

přijat s lákou, nebudeš muset nic dokazovat, můžeš u Boha vydechnout. Můžeš 

se k němu, tak jako ke svým rodičům, vracet i po debaklech a bojích.  
 
MODLITBA 
Otče náš nebeský, tvá péče a starost o nás je starostlivá péče dobrého Otce i 
matky. To, co zakoušejí malé děti, zakoušíme i my, když v tebe věříme. Jsme na 
tebe cele odkázáni. Utišíme se, naše srdce se uklidní, když nás nakojíš mlékem 
svého slova. Děkujeme ti za to, že tak činíš. Čekáme jako Izrael na tebe. 
Amen. 
 
 
 
 
 



PÍSEŇ  Svítá 118  Jedno jsme v Duchu svatém 
1. Jedno jsme v Duchu svatém, všechny nás spojil Pán, jedno jsme v Duchu 
svatém, všechny nás spojil Pán, ale též všechněm kolem může býti pokoj dán. 
 
Refrén: Křesťanům stále vládne lásky Pán, lásky Pán, ano, křesťanům vládne 
lásky Pán. 
 
2. Půjdem dál jeden s druhým, budem jak jeden val. Půjdem dál jeden s druhým, 
budem jak jeden val, a tu zvěst "Přišel Ježíš" chceme šířit všechněm dál. 
 
3. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. Budem též dělat spolu, při sobě 
budem stát, hájit chcem vždycky právo a na pravdu přitom dbát. 
 
4. Chválen buď, Otče v nebi, dárce krás kolem nás. Chválen buď, Kriste Synu, 
vždyť' tvůj kříž spasil nás. Chválen bud', Duchu svatý, v jednotu jsi spojil nás. 

DĚTI NOSÍ DÁRKY PRO MAMINKY 

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY                                          

Bože, náš Otče i naše Matko, předkládáme před Tebe v modlitbě celý náš 
bolavý svět. V tuto neděli, kdy si připomínáme Den matek, myslíme na své 
matky, mámy, mamky, maminky, na to, co jsme se od nich naučili, co všechno 
pro nás udělali, jak to někdy měly těžké a jak jsme to někdy i my s nimi měli 
těžké. Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Prosíme tě za všechny matky na celém světě – za ty dobré a starostlivé i za ty, 
které neumí být dobré maminky, protože to samy ve svém životě nezažily, 
prosíme za jejich děti, které se trápí a strádají. Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Prosíme za ty, kdo ztratili své děti kvůli nemoci, válce, neštěstí nebo hladomoru. 
Nebeský Otče, utěšuj jejich žal a pomoz jim najít sílu, aby mohli jít dál. 

Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Prosíme za ženy, které se nemohly stát matkami i za budoucí maminky.             

Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Prosíme za děti, které už nemají maminku nebo ji nikdy nepoznaly, utěšuj je 
nebeský Otče a buď s nimi, když se cítí osamělé.  

Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Prosíme za rodiče, které si dělají starosti o budoucnost svých dětí. Prosíme, aby 
měli dost prostředků, aby své děti mohli nasytit, obléci, uživit, prosíme, aby 
měli důvěru ve schopnosti svých dětí a naději pro ně.  

Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  



Prosíme za naší matku církev, děkujeme za společenství našeho sboru, našeho 
seniorátu i celé církve. Dej, ať se církev stává matkou a domovem všem, kdo 
jsou v nouzi, na okraji, kdo jsou pronásledováni, na útěku, kdo nemají nikde 
jinde místo a zázemí i těm, kdo se propadají do prázdnoty a beznaděje.  

Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Prosíme dnes za mír a pokoj ve světě, za mírová řešení pro různé konflikty, 
které ve světě bouří, za svobodu a spravedlnost v zemích, kde vládnou totalitní 
vůdcové nebo oligarchové. Prosíme za ty, kdo bojují za právo spravedlnost.  

Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Myslíme na naše blízké, milované, na naše rodiče, děti, vnučky a vnoučata, na 
ty, s kterými se denně potkáváme i na ty, které jsme už dlouho neviděli. 
Myslíme na naše nemocné, na stárnoucí členy sboru, myslíme na ty, kdo pečují 
o své nemocné a nemohoucí blízké, kdo zažívají smutek a bolest i na ty, kdo 
prožívají krásné období a jsou šťastni. Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Dej nám dostatek síly na vše náročné, co nás v následujících dnech a týdnech 
čeká. Buď s těmi, kteří se připravují na maturitu, na zkoušky, na křest, na 
manželství, na narození dítěte, na nějaké zásadní rozhodnutí, na nějaký těžký 
rozhovor, na nějakou dalekou cestu či změnu zaměstnání. 

Voláme k Tobě: Pane, smiluj se.  

Vkládáme všechny své radosti i starosti do tvé ruky a prosíme, vyslyš nás, když 
k tobě voláme slovy modlitby, kterou nás naučil Ježíš Kristus:  

 
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle 

tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám 

naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale 

zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky, amen. 

POSLÁNÍ 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a 
pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a 
břemeno netíží.“ (Matoušovo evangelium 11. kapitola verše 28-30) 
 
POŽEHNÁNÍ 
Toto praví Hospodin: „Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou. Jako 
když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“ Proto se nemusíte bát, nemusíte 
za ničím honit, ani se povyšovat, já vás mám rád. Jděte v pokoji. Amen 
(Izajáš 66,12-13) 
 
 
 



PÍSEŇ Jubilate Deo 
 

JUBILATE DEO OMNIS TERRA. SERVITE DOMINO IN LAETITIA. 
ALLELUIA, ALLELUIA, IN LAETITIA, ALLELUIA, ALLELUIA, IN 

LAETITIA! 
PLÉSEJ BOHU VŠECKA ZEMĚ. SLUŽTE PÁNU V RADOSTI. HALELUJA, V RADOSTI! 

 
OHLÁŠKY 
Dnešní bohoslužby pro vás připravila naše farářka D. Duškové. Jménem 
staršovstva vám přejeme radostnou neděli Rogate. 
 
Včera jsme si připomněli 76. výročí konce druhé světové války v Evropě.  
A včera se také u naší bašty konala tradiční Férová snídaně, kdybyste si chtěli 
zakoupit fairtradové výrobky, můžete vzadu v kostele. Děkujeme 
dobrovolníkům za pomoc s organizací celé Férové snídaně.   
 
Ve středu od 19 hodin bude další online Abeceda křesťanství. Adresu, na 
které se potkáme, najdete ve sborovém programu a tématem je tentokrát 
Nanebevstoupení. 
Právě svátek Nanebevstoupení Páně budeme totiž slavit ve čtvrtek, jste všichni 
srdečně zváni do kostela na hudební nešpory v 18 hodin.  
 
Zdá se, že se začínají přísná opatření uvolňovat, tak snad  
Na svatodušní neděli 23. května se bude od 17 hodin konat v našem kostele 
svatodušní jazzový koncert Noční optiky, všichni jste srdečně zváni! 
V pátek 28. května se opět připojíme k tradiční Noci kostelů.  
 
Od Velikonoc do svatodušních svátků tradičně probíhá sbírka darů Jeronýmovy 
jednoty, což je stavební fond naší církve, z kterého čerpají sbory na opravy 
budov. Své dary můžete posílat na sborový účet, podrobnosti najdete ve 
sborovém dopise, nebo můžete přispět v kostele, u vycházení najdete arch, kde 
napíšete své jméno a částku, kterou můžete dát do připravené obálky.  
 
Chceme znovu upozornit na objednávkový arch u vycházení, kde si můžete 
napsat, kolik nových zpěvníků chcete objednat pro sebe soukromě nebo darovat 
pro sbor. Už přišla výzva z ústředí naší církve, že hromadné sborové objednávky 
máme posílat do 15. června, tak na to prosím, pamatujte.  
 
Minulou neděli jsme při bohoslužbách vybrali na Jeronymovu Jednotu 1445 Kč. 
Dnešní sbírka je určená na náš sbor.  
 
 
 
 


