
Konfirmace E. Zahradníkové 
 
Pozdrav:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen.  
 

Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, vítám Vás na dnešních slavnostních bohoslužbách, které 
nazýváme konfirmační slavností. Při dnešních bohoslužbách bude také vysluhována svatá večeře Páně. 
 
Introit: (Žalm 78, 3-4) 
3 Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, 
4 nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o 
mocných skutcích a divech, jež konal.  
 
Píseň: 667 (Vítězi k poctě zpívejme)  
 
Modlitba: 
Věrný Bože, náš milý Otče, děkujeme ti, že si nám dopřál dočkat se této chvíle. Děkujeme ti, že smíme vést 
své syny a dcery k tvému Synu Ježíši Kristu. Dej nám poznat, že jsi mezi námi. Spoj nás, staré i mladé, 
v radostné víře v Ježíše Krista. Požehnej svým svatým Duchem našemu shromáždění. Tobě buď sláva na věky. 
Amen. 
 
I. Čteni: (Jakub 1, 21-25) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v. listě Jakuba 1, 21-25 verš. 
 
21 A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit 
vaše duše. 
22 Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! 
23 Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; 
24 podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. 
25 Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také 
jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.  
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
MŮŽETE SE POSADIT 
 
Oslovení a představení konfirmandky: 

Milý sbore! Představují vám dnešní konfirmandku: Elišku Zahradníkovou, dceru Petra Zahradníka a 
Jany Zahradníkové z Teplic. Tato konfirmandka byla v dětství pokřtěna. Její rodiče tehdy slíbili, že jí povedou 
do obecenství s Pánem Ježíšem Kristem. Svému slibu dostáli, takže dnes je Eliška mezi námi, aby vzala 
závazek křtu sama na sebe osobně. Podle světla, kterého se nám dostalo, dosvědčili jsme jí evangelium Pána 
Ježíše Krista.  

Milá Eliško! Máš být v tomto shromáždění před Boží tváří přijatá do plného obecenství sboru, abys 
spolu s námi mohla přistupovat ke stolu Páně. Křtem si byla vštípená do společenství, které je tělem 
Kristovým. Nyní má být tato tvá víra potvrzena, konfirmována. V Písmu se nejednou mluví o takovém 
potvrzení víry. Bůh nás potvrzuje spolu s bratřími a sestrami v Kristu. 

Křesťanům v Kolosách Pavel připomíná (Ko 2,7), že byli také utvrzeni (v latinském překladu čteme: 
konfirmováni) ve víře, v níž byli vyučeni. To je také smysl a obsah této konfirmační slavnosti. 

Společně jsme se učili a získávali pohled na křesťanství. Nyní je tvoje příprava u konce. Nemůžeme 
říci, že bychom se naučili všemu, ani já nevím vše. Naopak. Víme, že jsme teprve na začátku. Pán Bůh Ti však 
chce dát mnohem víc, než si přijala od sboru. Víc než můžeš přijat od člověka.  

Zkoušení, různé otázky a zajímavé odpovědi proběhly na staršovstvu. 
 
Představení konfirmandky: Nyní si vyslechneme z úst naši konfirmandky verš z Bible, který si sama 
zvolila a také něco o sobě: 
Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se 
stará o trpící, ať pomáhá s radostí. (Ř 12, 8) 
 



Vyznání konfirmandky: 
A) Nyní se obracím na vás, presbytery tohoto sboru a samotný sbor ČCE v Teplicích a ptám se vás:  

Domníváte se, že Eliška je dostatečně připravená, aby mohla uváženě potvrdit smlouvu svého křtu a být 
přijatá mezi účastníky stolu Páně? Jestliže tomu tak je, zřetelně a nahlas odpovězte: Ano. 

B) Milá Eliško, ptám se i tebe na základě slov z Bible, které sis vybrala:  
Věříš, že každý člověk má v sobě nějaký duchovní dar, kterým může posloužit jiným lidem? Věříš v dar 
povzbuzování a rozdávání se pro druhé? Jestliže tomu tak je, odpověz: Věřím. 

C) Jménem staršovstva tohoto sboru Ti nyní dosvědčuji právoplatné přijetí do společenství Božího lidu. Měj 
účast na veškerém životě sboru a církve v následování Pána Ježíše Krista. 

D) Ať Hospodin vede tvoje kroky, kamkoliv půjdeš, ať chrání tvoje srdce od všeho zlého, ať ti je nablízku po 
všechny dni. Amen 

 
Promluva kurátorky ke konfirmandce: 
 
Pozdravení staršovstva s konfirmandkou: 
 
Píseň: 443 (Přijď, Králi věčný náš) 
 
Slůvko dětem: 
 
Zazpíváme si: Krok sem, krok tam 
 
Kázání: (Ř 12, 6-8) 
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou 
zapsaná v listě Římanům, ve 12 kap., 6-8 verš.  
 
6 Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v 
souhlase s vírou. 
7 Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. 
8 Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo 
se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.  
 

Milí bratři a milé sestry! 
 
 konfirmace to nejsou jen dnešní bohoslužby. Předcházelo jim několik let přípravy a setkávaní. 
S Eliškou jsme se setkávali a znám ji – víš kolik je tomu dnes? 8 měsíců a 23 dní. Možná si už říkáš, že 
konečně to už končí! Ale já si říkám - jsem rád, že jsem měl možnost tě poznat – Eliško.  

Pro rodinu, pro spolužačky, pro kamarády, pro toho kdo tě zná, vlastně pro nás všechny si velikým 
darem. A také nás obdarováváš, jak nejlíp umíš. Darem si a darem sloužíš! 
 

Dary, dárky, dárečky. Dostáváte je rádi? Jak často je míváte? Jak často je dáváte? Jednou, či dvakrát 
do roka – na Vánoce a na narozeniny! S dárky je to občas v dnešní době veliká starost. Co máme koupit? Co 
se mu bude líbit? Ten už má všechno!  

Já když si vzpomenu, že jsem se oženil do rodiny, kde všechny členy bych dnes ani nevěděl 
vyjmenovat, tak mi z toho naskakuje husí kůže. Každému kupovat dárek. A zrovna je červen (NE), kde půlka 
rodiny slaví narozeniny. Kupovat dárky je v tomhle to případe utrpení.  

Nejde ani o to, že nemáme čas, nejde o to, že to něco stojí, nejde o to, že bychom nechtěli někoho 
obdarovat. Ale především jde o to, trefit se do dárku, který na něco bude, který potěší, který poslouží. To je 
na tom to těžké a náročné. Napasovat dar na konkrétního člověka. 

 
Existují však i jiné dary, které si nekoupíme, které si nevykouzlíme, nevyrobíme! Každý jsme z milosti 

Boží vůle obdrželi nějaké dary – charismata. Jsme taký, jsme onaký. Jeden dokáže tohle, druhý tamto. U 
někoho jsou zřejmá hned na povrchu, ať už je to krása nebo milý úsměv. U jiných jsou naopak skryta, jde 
třeba o dar hudební nebo dar logického myšlení. Co dokážete nejlíp vy? Chvíli se zamyslete, co je vaší 
předností!  
 

Apoštol Pavel nás i dnes vyzývá k aktivnímu užívání těchto darů: dar prorockého slova, dar služby, dar 
učit, dar povzbuzovat, dar rozdávat, dar stát v čele, dar starat se o trpící. Jsou i jiné dary. Někdy můžeme mít 
pocit, že na nás se už s dary nedostalo, jindy nám zas připadá, že si obdarování jen namlouváme.  



 
Všichni jsme něčím obdarováni a každý má nějaký úkol. Dohromady tvoříme něco jedinečného, 

neopakujícího se – ve škole tvoříme třídu, v zaměstnání kolektiv, ve sportu máme spoluhráče, doma tvoříme 
rodinu, v kostele jsme společenstvím nazvaným jedno Kristovo tělo. Sloužíme a pomáháme jeden druhému. 

Ten celek nás všechny nekonečně přesahuje, ale nijak nezmenšuje smysl každého jednoho 
jednotlivce. Naopak ještě zdůrazňuje jeho obdarování. Společně se můžeme doplňovat, navzájem si můžeme 
sloužit. Jeden pro druhého můžeme být darem. Nikomu Bůh nedal všechny dary, proto jsme na sobě závislí a 
spolu můžeme tvořit Kristovo tělo. Takhle nás stvořil Bůh.  

 
Kdo hledá, najde. Kdo chce, ten objeví v sobě dar, který je jeho charizmou. Jsi tedy jedinečný, 

jedinečná pro tento svět. I ty Eliško. Možná už víš, co je tvojí předností, ale i když nevíš a hledáš a poznáváš, 
NEBOJ SE! Všechno má svůj čas. A když ten čas nastane, nezanedbej svůj dar, ale naplno ho využij.   

 
Konfirmace, neboli potvrzení může být o tom, že poznáváme a víme o svých darech a že si jich 

hluboce vážíme. Cíle to jsou vysoké – nejen pro tebe, ale pro nás všechny.  
 
I ty sama můžeš přispět k celistvé dobrotě světa, aby se trhliny zla nezvětšovaly a nemnožily. Otázka 

však zní: Máš na to? Sama ne, ale s Bohem určitě ANO.  
 
Proto hledejme a važme si svých darů, aby naše služba mohla mít nový a lepší rozměr. 

 
Amen 
 
Píseň: 510 (Ó Pane můj, pokoj ať tvůj) 
 
 

Večeře Páně: 
Vyznání vin: 
Pozdvihněme svá srdce k Pánu Bohu našemu! Vzdejme mu díky! Je to důstojné a spravedlivé, Pane náš, 
abychom ti každého dne a na každém místě děkovali ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je cesta, 
pravda i život.  
 
Samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy, upřímně se vyznávejme: 
 

1. Věříte, že Bůh Otec nám dává všechno dobré, co k důstojnému životu potřebujeme? Že z jeho rukou 
přijímáme hmotné i duchovní dary? Jestliže tomu tak je, odpovězte: VĚŘÍME. 

2. Věříte, že Ježíš Kristus, Boží Syn je náš Spasitel a Pán? Že za nás hříšné zemřel na kříži a že pro nás byl 
vzkříšen? Jestliže tomu tak je, odpovězte: VĚŘÍME. 

3. Věříte, že Duch svatý je na nás vylit při křtu, podepírá nás, když klopýtáme, potěšuje nás, když jsme 
smutní, utvrzuje nás v Boží lásce a posiluje nás stále znovu k následování Pána Ježíše Krista? Jestliže 
tomu tak je, odpovězte: VĚŘÍME. 

 
A tak když toto VĚŘÍTE - přijměte do svých srdcí slovo milosti: 
 
Slovo milosti: 
Přijměte do svých srdcí slovo milosti: 
A) Text: Dokazuje Bůh svou lásku k nám. Když jsme ještě byli hříšní, Kristus umřel za nás. Když jsme nyní 

ospravedlněni prolitím jeho krve, spaseni budeme skrze něho. Křtem jsme spolu s ním pohřbeni ve smrt, 
abychom -jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového 
života. 

B) Pozdrav pokoje: Podejme si navzájem ruce na znamení odpuštění, bratrství a jednoty Kristova lidu a 
pozdravme jeden druhého slovy: Pokoj tobě. 

C) Apoštolské vyznání víry:  
Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, 
Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským 
Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, 
vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.  
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z 
mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. 



 
Slova ustanovení: (1 K 11, 23-26) 
23 Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, 
24 vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ 
25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli 
budete píti, na mou památku.“ 
26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.  
 
Epikléze (modlitba): 
Bože, náš Otče, v pokoře tě prosíme: Posvěť svým Duchem tento chléb a toto víno; ať jsou pravdivým 
znamením a svědectvím, že je mezi námi a s námi náš Pán a Mistr Ježíš Kristus. Sešli svého svatého Ducha 
také na toto naše společenství, ať nás uvede do tvé pravdy, přivede k jednotě s celou tvou církví, posílí k 
ochotné službě světu, v němž se má zjevit tvá sláva. Amen. 
 
Pozvání: 
Tento stůl jsme prostřeli my, a přece nás u něj přijímá sám Ježíš Kristus. Kdo chcete, přijměte jeho pozvání, ať 
přicházíte odkudkoli. Přijměte Kristovo pozvání do světa lásky a odpuštění, pravdy a milosrdenství. 
 
Píseň během vysluhováni – 697 (Moc předivná) 

- Vezměte a jezte to jest tělo mé, které se za vás vydává. 
- Vezměte a pijte to jest kalich mé krve, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů. 

 
Propouštění: 
A) Jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. (Mk 5,19) 

Jděte v pokoji. 
B) Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. (Ef 2, 13) 

Jděte v pokoji. 
 
Děkovná modlitba: 
Pane Ježíši Kriste, ty jsi náš přímluvce u Otce. My nevíme, zač bychom se měli modlit, jakž by náleželo. Tvůj 
Duch však je nápomocen našim mdlobám a prosí za nás. Ty, který jsi poznal na svém těle naši bídu, znáš naše 
trápení, znáš všechno, co vyslovit nedovedeme. Spolu s celým tvým stvořením k tobě úpěnlivě lkáme. 
Vysvoboď stvoření od záhuby, dávej všem pokrm i nápoj, zachovej přírodu, dej světu pokoj a mír. Amen. 
 
Píseň: 636 (Z Tvé ruky, Pane můj)  
 
Ohlášky:  
 
Přímluvná modlitba:  
Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za všechny, kteří dnes tu s námi nejsou, protože jim v tom mnohé věci bránily. 
Dej nám moudrost, ať se na ně nezlobíme, ale umíme je vždy znovu srdečně pozvat a jinak jim připomínat tvé 
milosrdenství a tvůj zájem o ně. Zvláště pak tě prosíme za ty, které od nás vzdálila nemoc, nebo pobyt 
v nemocnici, nebo starosti tohoto světa, aby si byl při nich a byl jim na blízku. Prosíme za mladé lidi, aby 
objevili skutečnou pravdu ve svých životech, aby našli skutečný smysl života. Prosíme za naše město i naši 
zemi. Prosíme za pokoj a smíření mezi lidmi a různými skupinami po celém světě. Prosíme za lidi bez domova 
– ať už je z nich vyhnala nenávist anebo přírodní pohromy. Prosíme tě za spravedlnost a chléb pro všechny lidi 
na celém světě. Smiluj se nad námi i nad vším tvým stvořením.  
 
Společně k tobě, náš Pane, voláme: 
 
Otče náš, jenž jsi na 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 neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i 
sláva na věky. Amen 
                                                        
Píseň: 662 (Do země se skrývá) 
 
 
 



Posláni: 
A nyní odejděte v pokoji. Držte se toho, co je dobré. Nikomu zlé za zlé neodplácejte. Posilujte klesající. Podpírejte 
slabé. Potěšujte se zarmoucené. Mějte v úctě všecky. Milujte Pána a služte mu s radostí v moci Ducha. 
 
Požehnáni: 
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu 
našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. Amen. (1Te 5, 23) 
 
Píseň: S 422 (Jak dobré a utěšené) 


