
V svobodě teda vytrvejte! 
Pozdrav: 
Milé sestry a milí bratři, dnes budeme slavit slavnost Křtu a slavnost Večeře Páně, tedy oba svátosti, které 
uznává naše Českobratrská církev evangelická. A já Vás vítám na těchto bohoslužbách slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Přísloví 3, 26-28) 
26 Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu. 
27 Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. 
28 Neříkej svému bližnímu: „Jdi a přijď zase a dám ti to zítra,“ když to máš s sebou. 
 
Píseň: 667 
 
Modlitba: 
Svatý Bože děkujeme, že k nám přicházíš důvěrou a milostí. Pane, jsi jako slunce, které přemáhá tmu a svíti 
nám na cestu. Někdy jsou však dni, že slunce zakrývá nějaký černý mrak a nám je z toho smutno. Prosíme, 
navracej nás zpátky k Tobě. Navracej do našich životu, světlo i radost. Prosíme o blízkost s Tebou a naplň nás 
bázní v tento den. Dej ať porozumíme Tvému Slovu. Amen. 
 
I. Čteni: (Sk 17, 15-28)  
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v knize Sk, v 17, 15-28. 
 
15 Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Athén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a 
Timoteus co nejdříve přišli. 
16 Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. 
17 Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den hovořil i na náměstí s 
lidmi, kteří tam právě byli. 
18 Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni se ptali: „Co nám to chce ten nedovzdělanec 
vykládat?“ Druzí říkali: „Zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva.“ Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a 
o zmrtvýchvstání. 
19 Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku: „Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé 
nové učení, které šíříš. 
20 Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je.“ 
21 Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a 
poslouchají něco nového. 
22 Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání 
bohů velice horliví. 
23 Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: ‚Neznámému 
bohu‘. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: 
24 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé 
vystavěli, 
25 ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i 
všechno ostatní. 
26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice 
lidských sídel. 
27 Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a 
přece není od nikoho z nás daleko. 
28 ‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘ 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
 
 
 
 
 
 



Křest 
 

Představení křtěného: 
Milý bratři a sestry, máme radost, že můžeme přijmout křtem do svého společenství toto dítě: Oskara 

Šavla, syna Vladimíra Šavly a Anny Maškové z Teplic, který požádali o křest náš sbor. Absolvovali jsme 
spolu několik společných setkání, z kterých vyplynulo, že to má být cesta spět k evangelickým kořenům. To 
co nejde popřít a vymazat z dějin je, že jeden z jeho předku byl evangelickým farářem. Naše staršovstvo se ke 
křtu vyjádřilo přejně a radostně. 
Za kmotry si rodiče pozvali: ___________________________________________________________________ 
 
Slova ustanovení křtu: (Mt 28,18-20) 
Slyšme slova ustanovení křtu. Pán Ježíš Kristus praví:  
18 „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání 
tohoto věku.“ 
 
Křestní zvěstování: 
Služte Pánu s radostí, předstupujte před obličej jeho s díkůčiněním! 
 
Milí rodiče! Vám bylo darováno toto dítě. Zakusili jste s ním první veliké starosti i velikou radost. Přinášíte 
Oskarka do shromáždění, aby bylo pokřtěno. Svobodně jste se rozhodli jít touto cestou – cestou Boží ochrany. 
Milí kmotři! Vy jste s rodiči v osobním svazku. Vás si rodiče vybrali, protože spoléhají na vaši službu, která 
přesahuje to, co se zpravidla nazývá přátelstvím. Nést zodpovědnost za toto dítě je skutečným hrdinstvím. 
Milí teplický sbore! Spolu tvoříme společenství, které má být pomocí v každém čase a pro každého. Naším 
závazkem bude nést toto dítě ve svých modlitbách. Nezapomínejte na to. 

Tento křest má být vyhlášením, že Boží milost se otevírá i pro vaše dítě. I pro ně platí Boží sliby a 
bude se na nich, podílet. Kristus vaše dítě povolává k novému životu. Kde však Kristus povolává, tam učedník 
následuje. Křest zavazuje k životu v poslušnosti. Proto záleží i na vás, milí rodiče a kmotři, zda vaše dítě na 
vás pozná, že jednáte spravedlivě a prosazujete pravdu. Kdo přináší dítě ke křtu, zříká se vší falešné 
ctižádosti. Nehledá ve výchově svého syna svoji vlastní čest, ale čest toho, jemuž jedině čest a sláva patří. 
Odevzdává své dítě Bohu Otci, Synu a Duchu svatému. 

Svátost křtu v sobě skrývá mnoho významů. Tím nejpodstatnějším, co se nám při ní symbolicky 
sděluje, je dar nového začátku, dar nového života. Tak jako voda smývá špínu z fyzického těla, krev Ježíše 
Krista prolitá na kříži smývá z člověka jeho odcizení Bohu.  

Pamatujme, křtem nemluvněte na sebe rodiče, kmotři i sbor bereme závazek odpovědnosti, před 
Pánem Bohem i před lidmi. Křest je vyjádřením Vaší touhy, aby Vaše děti Boží lásku poznávaly a jednou se 
k ní samy svobodně a dobrovolně přiznaly. Na té cestě vám přejeme mnoho síly a moudrosti od Pána Boha. 
 
Křestní vyznání: 

Milí rodiče a kmotři, nyní vyznejte spolu s tímto shromážděním víru v Boha Otce, Syna i Ducha 
svatého, na kterou toto dítě má být pokřtěno. Učiňme to slovy Apoštolského vyznání víry, které spojuje 
křesťany všech dob a církví. 
 
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 Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z 
mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život 
věčný. Amen 
 
 
 
 
 
 
 



Slovo o křtu: 
Ke křtu patří veřejné vyznání víry. Vyznáváme Boha, který se nám dal poznat v Ježíši Kristu. Vyznáváme, 

že jeho je vše, co jsme a co máme. Nikdo z nás není dokonalý, avšak Boží láska nás osvobozuje. Ježíš Kristus 
vzal naši vinu na sebe. S ním smíme žít nový život. Vyznáváme, že máme oporu, Ducha svatého, který nám 
dává sílu k poslušnosti. Křest je znamením toho, že to vše platí i pro toto děťátko.  

1) Proto se obracím na vás, milí rodiče a kmotři, a ptám se, zda se s námi k tomuto vyznání připojujete? 
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano. 

2) Proto se nyní obracím také k vám, bratři a sestry v tomto sboru a ptám se vás, zda přijímáte toto dítě, 
které bude pokřtěno, do své pastýřské péče? 
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano. 

 
Modlitba: 
Pomodleme se: Svatý Bože, milosrdný Otče! Do tvých rukou vkládáme toto dítě. Chválíme tvoji lásku. 
Vzbudil sis na zemi svůj lid a zůstáváš s ním. V důvěře ve tvoji milost se odvažujeme toto dítě pokřtít. Dej, 
aby mu znamení křtu dnes a navždy pečetilo život a odpuštění. Amen. 
Přistupte ke stolu Páně.  
 
Křestní akt: (Marek 10,14) 
14 „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. 
Milý Oskar, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
 
Požehnání křtěnému: (Iz 43,l-2) 
1 „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 
2 Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen 
tě nepopálí.  
 
Předání osvědčení o křtu, knihy a kytice: 
 
Modlitba po křtu: 
Pane, chválíme tě, oslavujeme tě, když ty jsi s námi, kdo může být proti nám? Ani smrt ani život, ani andělé 
ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém 
tvorstvu! Nic nás nedokáže odloučit od lásky tvé, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. 
 
Píseň: 678 
 
Slůvko dětem: 
 
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Gal 5, 13) 
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou 
zapsaná v knize Galatským, v 5 kapitole, ve 13 verši. 
 
13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v 
lásce jedni druhým. 
 

Milí bratři, milé sestry. 
 

Promluva formou scénky: Dítě sedí s otevřenou krabicí bonbonů na kolenou. 
 
Svědomí:  To jsi neměl otvírat, víš, že to není tvoje. 
Pokušitel:  Ale prosím tě, kdo dřív přijde, ten dřív mele. 
Svědomí:  Co když to patří mámě? Bude smutná, žes jí je vzal. 
Pokušitel:  Jen si ochutnej, tyhle budou určitě děsně dobrý. 
Svědomí:  Co kdyby ses jí zeptal? 
Pokušitel:  Kdo se moc ptá, moc se doví. Schová je a nic ti nedá. Vem si, nikdo nic nepozná… 
 

Nevím jak tento rozhovor skončí, jestli náš chlapec poslechne svého pokušitele nebo svoje svědomí. Co 
myslíte vy? Je možné, že by si nevěděl rady, protože by nevěděl, co je správné? To ne. Každý z nás má od 
Boha svobodu, aby se rozhodl tak jak chce a navíc k tomu máme jako dárek svoje svědomí, které nám 
bezpečně radí, co je správné, abychom se nespletli a nebloudili. 

 
Milí bratři, milé sestry, 
 
z bohatě prostřeného stolu Božího slova vybírám dnes jedinou větu, abych se nad ní s vámi zamyslel: 

Byli jste povoláni ke svobodě, ve svobodě teda vytrvejte! Možná, že je to vůbec nejdůležitější zvěst 
křesťanství – a zrovna dnes a pro nás. Apoštol Pavel tady mluví o daru svobody jako o povolání. Je to jádro 
Pavlovy zvěsti. Je to evangelium svobody. 

Když apoštol prochází Aténami, najde „oltář neznámému bohu“ - a u něj začne kázat: mluví o Bohu, 
kterého neznají, jenže on toho Boha zná a zvěstuje jim ho. I my dnes s Pavlem stále hledáme oltáře 
„neznámému bohu“. Hlavní myšlenkou dnešního kázání je, že svoboda je onen oltář neznámému bohu. 
 

Svět je plný známých bohů a bůžku. Martin Luther řekl, že bohem pro člověka je to, co je pro něho 
nejdůležitější. Co je pro nás nejdůležitější? Pro koho je nejdůležitější kariéra, pro toho je kariéra jeho bůh. Pro 
koho jsou nejdůležitější prachy, pro toho jsou prachy jeho bůh. Pro koho je nejdůležitější strana, vůdce, 
národ, rasa - pro toho je toto jeho bůh. Dnešní svět je přeplněn „známými bohy“. A my si je víme dobře 
pojmenovat.  

Kde pak je ta svoboda? Ta svoboda je až za těmi všemi oltáři, které je potřeba napřed zbořit. Pak 
teprve můžeme najít „oltář neznámého Boha“. I v našem životě a v našich představách se často usídlil „příliš 
známý bůh“ – bůžek tohoto světa, namísto neznámého, živého Boha. 

Bůh čas od času nechává projít naši víru ohněm kritiky, ateismu, pochyb a kritických otázek, abychom 
se očistili od mnohých milných představ. Aby nás přivedl k oltáři neznámého - živého Boha. 
 

Pak namísto našich představ, na místo „známého boha“ nastoupí skutečný Bůh - Bůh neznámý, 
absolutní tajemství. S tím příběhem se setkáváme v životě Ježíše Nazaretského. Nikdo nezná Boha, jen Syn a 
komu by chtěl Syn zjevit, říká Písmo. Kolik je lidí, tolik je cest k Bohu - avšak křesťan konfrontuje 
kteroukoliv z nich s cestou Ježíšovou. 

Bůh není neznámý proto, že by byl příliš vzdálený, ale proto, že je nám příliš blízký. Paradoxem 
našeho života je to, že to nejbližší nejméně poznáváme, „nevidíme“ - právě proto, že od toho nemáme odstup. 

 
Nikdo neviděl svou vlastní tvář - jen její odraz v zrcadle. Nikdo neviděl svou duši - ne proto, že by 

nebyla, ale proto, že je tím naším nejvnitřnějším, od čeho nemůžeme poodstoupit a podívat se na to zvnějšku. 
Boha nikdy nikdo neviděl, říká Písmo - možná ne proto, že by nebyl, či zemřel, nýbrž protože od něj 
nemůžeme poodstoupit: on je náš život (slovy Pavlovými: v něm dýcháme, pohybujeme se a jsme). 
 

Pro Pavla je svoboda oltářem neznámého Boha, pravého, živého, tajemného a blízkého, 
překvapujícího Boha. V lidské svobodě se setkáváme s Bohem. Bez svobody nacházíme jen bůžky. 



 
Právě proto jde Pavlovi tolik o to, abychom si ze svobody neudělali bůžka - abychom si nepletli 

svobodu se svévolí. Mnoho lidí si plete - zvláště dnes - svobodu se svévolí. To jsou dvě naprosto odlišné věci. 
Pravá svoboda je spojena s odpovědností - proto je tak náročná.  

Mnoho lidí volá po svobodě, ale vítězstvím bude skutečně vytrvat ve svobodě. Neohlížet se po 
jistotách, které poskytoval otrocký stav. 

 
Svoboda je radikální otevřenost lidského života. Proto je místem, kde se setkáváme jeden 

s druhým, vedeme společný dialog, tam kde se potkáváme s Bohem. Svobodu si nemůže uchovat ten, kdo se 
uzavírá do svého sobectví, do své svévole. Cituji nejmenovaného člověka: „Svobodu si uctíte tak, že si doma 
zapalte svíčku, zapomínejte, meditujte a radujte se“ S tímhle člověkem nemohu souhlasit. Svoboda je přece 
společná radost, společné prožívaní, má být společným cílem. Za svobodu se přece líp bojuje společně. Jaká to 
svoboda, když se doma sám zavřu, nezavírám tím i svobodu.  

Svobodu může uchovat a naplnit jen ten, kdo nežije pro sebe, ale otvírá se druhým - žije v lásce. Láska 
je uskutečněním svobody jako radikální otevřenosti, jako života v Bohu. Byli jsme povoláni k svobodě, říká 
nám dnes apoštol. Ve svobodě stůjte! Nenechte si ji nikdy nikým vzít. Amen. 

 
D. Bonhoefer napsal: Vykročíš se svobodu hledat, nauč se ukáznit svoje smysly i duši, aby tě tvoje 

žádosti nevedly hned tam a zas onam. Nedojde nikdo k tajemství svobody jinak než kázní.  
 

Amen. 
 
Píseň: 636 
 

Večeře Páně: 
Vyznání vin: 

1) Pokořme se před Bohem a v tichosti srdcí mysleme na svá provinění, na své nesplněné úkoly. Před 
tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, bratří a sestry, své vyznání hlasitým: Vyznáváme.  

2) A přece před Tebe, Bože předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého Syna Ježíše Krista, 
který za nás zemřel. Věříme v moc jeho vzkříšení. Potvrďte hlasitě: Věříme.  

3) Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme nyní všechen hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám 
ublížili. Vyznejme to hlasitě pro lásku Kristovu: Odpouštíme.  

Kdokoli takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze utrpení a smrt Kristovu odpuštění 
hříchů. Odpuštění budete mít, dokud v tomto smýšlení setrváte, bez ohledu na to, že je ve vás ještě mnoho 
slabosti. Vše je zakryto a obmyto smrtí Kristovou. 
 
Slovo milosti: (1. Petrův 1, 19-20) 
Přijměte do svých srdcí slovo milosti: 
A. Text:    

19 On jako beránek bez vady a bez poskvrny 
20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 

B. Pozdrav pokoje: „Podejte si mezi sebou navzájem ruce – na znamení pokoje a odpuštění“. 
 
Slova ustanovení: (1Kor 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): 
Tvoje, Pane, je velikost, moc, síla, krása a důstojnost; všechno v nebi i na zemi je tvé. Všechny věci přicházejí 
od tebe a my ti můžeme dát jen to, cos nám ty nejprve daroval. Způsob svým Duchem, abychom v lámání 
tohoto chleba a podávání tohoto kalicha měli podíl na oběti tvého Syna. Duchem svým učiň, abychom byli 
spojeni v jednotu těla Kristova. Amen 
 
 
 



Pozvání: 
Ke stolu Kristovu jsou bez rozdílu církevní příslušnosti zváni všichni, kdo věří v jeho vykupitelské dílo a 
chtějí je spolu s ostatními slavit a přijímat.  
 
Píseň během vysluhováni – 504, 209 

- 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: (1. Petrův 2, 25) 
25 Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých 
duší. „Jděte v pokoji“ 

 
Děkovná modlitba: 
Vzýváme tě, Pane. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme. Dobrořečíme ti 
za všecky tvé služebníky a služebnice, kteří o tobě vydávali svědectví. Dej, abychom následovali jejich 
dobrého příkladu a jednou spolu s nimi byli účastni tvého království. Amen 
 
Píseň: 684 
 
Ohlášky:  
 
Přímluvná modlitba:  
- Prosíme za všechny rodiny, aby dokázali čerpat z Tvé lásky, Pane, a uplatňovali ji ve vzájemných 

láskyplných vztazích. Aby děti poslouchali své rodiče a rodiče, aby vedli své děti k lásce, pravdě, solidaritě 
a ochotě pomoci potřebným. Aby se rodiče starali o své potomky s láskou k vzájemné radosti.  

- Prosíme Tě, Pane za naši republiku, města a obce, v nichž žijeme. Dej, Pane, aby zvolení zástupci lidu na 
všech úrovních státní správy vládli a rozhodovali moudře pro blaho všech, aby byla vymýcena korupce a 
klientelismus, aby rozhodování bylo demokratické a volení zástupci čestní. Dej, ať se dokážeme podílet 
jako občané na spoluodpovědnosti za své obce, města a stát a budujeme tak občanskou společnost.  

- Pane, prosíme za Tebou nám darovanou zemi a všechny tvory na ní. Prosíme za všechny oblasti stižené 
přírodními katastrofami a prosíme též za to, aby lidé eliminovali příčiny, z nichž mnohé i další katastrofy 
vznikají.  

- Prosíme Tě, Pane, za země sužované válkami na různých kontinentech, zvláště pak na Ukrajině, v Sýrii a 
dalších válkou zmítaných státech. Prosíme Tě za všechny oběti válek a humanitárních katastrof. Dej, ať 
podle našich možností přispíváme k míru na zemi a k odpovědnému zacházení s ní. Amen 

 
A společně ještě voláme…  
 
Otče náš…. 
                                                        
Posláni: (Ef 2, 19-20) 
19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. 
20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 
 
Požehnáni: (Fp 4, 7) 
7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.  
 
Píseň: 489 


