
Jak se může člověk stát velikým? 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na bohoslužbách 1. svátek vánoční slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 19, 2-5) 
1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! 
2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, 
3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, 
4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. 
 
Píseň: 293 
 
Modlitba: 
Modlitba z úst dětí: 
Chraň Ježíši, dobrý Pane, kamarády i mé známé. 
Dej, ať lidé nejsou zlí a druhému neškodí. 
Zlo dobrem jsi splácet uměl, aby Ti svět porozuměl. 
Jako nejvzácnější dar svůj život jsi za nás dal. 
Kéž Tě každý z lidí pozná, přijme Tě a hříchy vyzná. 
Smutným dětem radost dej, všem potřebným pomáhej.   
Je mi líto, dobrý Bože, že tak slabou vůli mám. 
A pak zlobím, neposlouchám, také často odmlouvám. 
Odpusť mi to, moc Tě prosím, jen Ty můžeš vinu smýt. 
Chci mít zase srdce čisté, a více Tě nermoutit. 
 
Modlitba dospělých: 
Bože, ty přebýváš v jasném světle. A tvá sláva zazářila celému světu v dítěti v jesličkách. 
Mágům vyšla hvězda. Tvé světlo je vyslalo na pouť, aby tě hledali, nalezli a vzývali. 
Nechávají všechno ležet a stát a vydávají se na pouť svého srdce. 
Berou s sebou zlato, kadidlo a myrhu, zlato lásky, kadidlo své touhy a myrhu své bolesti. 
Předstupují před dítě, padají před ním a vzývají ho.  
Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe, jsou zcela přítomni. 
Na své cestě často nevíme, kde stojíme a kam nás tvá cesta vede. 
A někdy jsme unavený jít dál a chceme zůstat stát a odpočívat. 
Dej, ať na obzoru našich srdci zazáří hvězda, abychom šli dál 
po cestě k tomu, který jediný dokáže naplnit naši touhu: 
k Bohu, který se stal člověkem, k dítěti v jeslích, v němž se zjevila tvá sláva. 
Dej, ať rozpoznáme v dítěti moudrost, která ukazuje cestu k pravému životu. 
A uč nás tajemství vzývání: jednoduše před tebou padnout,  
zapomenout na sebe a na své starosti, neboť se nás dotýkáš ty sám, Bože. Amen. 
 
I. Čteni: (Tit 2, 11-15) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme 
zapsaná v listě Títově 2, 11-15. 
 
11 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem 
12 a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a 
zbožně v tomto věku 
13 a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 
14 On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých 
skutcích. 
15 Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá. 
 



Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: 210 
 
Kázání: (Lk 1, 26-38) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Lukáše 1, 
26-38. Tam čteme:   
 
26 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se 
jmenuje Nazaret, 
27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 
28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 
29 Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. 
30 Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 
31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 
32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 
33 Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ 
34 Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ 
35 Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté 
a bude nazváno Syn Boží. 
36 Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je 
neplodná. 
37 Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ 
38 Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.  
 

Milí děti, milí hosté, milí domácí, milé sestry, milí bratři, milí mojí všichni 
 
někdy se jen tak říká, že ten, kdo se na štědrý den postí, tak večer uvidí, co? Zlaté prasátko, asi 

se to říkávalo jen tak z legrace, jinak se totiž normálně na štědrý den jedlo – spíš se tím myslelo, abychom 
si nechávali v žaludku dost místa na vydatnou štědrovečerní večeři.  

Už jste, někdy nějaké zlaté prasátko viděli? A měli jste včera na štědrý den nějaké vidění nebo 
zjevení? Byl u Vás doma anděl, nebo někdo jiný? 

Před chvílí jsme si četli z Bible příběh, který o jednom zjevení mluví, a dost možná v něm bylo 
taky hodně zlata a záře. Jako v pohádce, ale pohádka to není! Pohádky máme rádi, protože to většinou 
skončí dobře. Před nedávnem jsme se dívali na jednu pohádku, kde byl elixír zapomnění. Kdo ho vypil 
zapomněl na všechno. I zlý čaroděj, když se napil, zapomněl, že je zlý. Zapomenout na všechno asi 
nebude dobrý, ale zapomenout na starosti, bolesti a útrapy bude celkem fajn. Jenže to je těžké, nežijeme 
v pohádce, ale ve skutečnem světě. 

 
 I náš příběh ve, kterém dívka jménem Maria viděla anděla, byl skutečností. Anděl totiž 

zpřítomňuje Boha slovem, které zvěstuje. A ten anděl se jmenoval Gabriel a oznámil tehdy Marii, že 
se jí narodí syn, a to ne ledajaký. Ten její syn bude totiž králem nad celým Izraelem, i nad celým světem. 
On zdědí trůn svého pra-pra-pradědečka Davida. A bude to také syn Boží. Bůh a člověk v jedné osobě.  

A ač to bylo velice zvláštní a nepochopitelné, Maria tomu anděli (jak se jmenoval?) uvěřila, a tak 
se ji za devět měsíců skutečně narodil syn a jeho jméno bylo – Ježíš. 

 
A teď se vás chci, děti, na něco zeptat. Co myslíte, jak byl Pán Ježíš veliký, když se narodil? Kolik 

asi tak měří a váží miminka? Myslíte, že byl větší než jiné děti, nebo stejný jako většina? A jak byl asi 
veliký, když vyrostl? Myslíte, že byl vyšší než ostatní? Třeba jako obr Goliáš? Asi ne, co?  

Víte proč se na to ptám? Protože anděl Gabriel tehdy Marii řekl, že ten její syn Ježíš bude veliký. 
Tak jak to asi myslel? Pokud nešlo o fyzickou velikost, o co šlo? Proč byl Ježíš veliký? Co myslíte? Napadá 
vás nějaký jiný veliký a důležitý člověk, který kdy na zemi žil kromě Pána Ježíše? Proč některé lidi 
považujeme za velké a jiné ne?  



Zdá se, že velicí lidé dokázali výrazně ovlivnit druhé okolo sebe a ti největší dokázali ovlivnit celý 
svět.  

Koho dnes ale většina lidí obdivuje? Když mladí lidé sní o tom, jak budou jednou velicí, tak o čem 
většinou sní? O čem sníte vy? O čem jsme snili my starší? Já se přiznám, že já jsem nemněl sen o tom, že 
budu dělat faráře. Možná sníme/té o tom, že budeme jednou superstar nebo slavným sportovcem, a že 
budeme bohatí. Lidé dnes většinou obdivují ty, kteří se dobře prodávají – herce, zpěváky, někdy i 
sportovce, ale jsou to doopravdy velcí lidé? Jsou nepochybně slavní – celý svět o nich ví – ale jsou 
opravdu velicí?  

Jak to teda myslel anděl Gabriel, když řekne, že bude veliký? 
Ještě předtím, než anděl Gabriel navštívil Marii, promluvil o několik měsíců dřív k jejímu příbuznému, 
který pracoval jako kněz. Byl to kněz Zachariáš. A anděl mu tehdy řekl, že ač je už starý a nedoufá, že 
by se mu mohl narodit potomek, přesto se stane zázrak a narodí se mu syn Jan.  

A pak Gabriel o Janovi dodal velmi zajímavou věc: „bude veliký před Pánem“. Není to zvláštní? Je 
to téměř stejné slovo, které o půl roku později řekl o Ježíši. Až na jednu výjimku. Jan měl být 
předchůdcem někoho ještě většího – Pána Ježíše. 

A tak se to Gabrielovo proroctví naplnilo, Jan Křtitel se skutečně stal velikým mužem, kterému 
Bůh dal nesmírně důležité poslání připravit Izraelský národ na příchod Krále, Ježíše. A to přitom nikdy 
nebyl v Hollywoodu ani nehrál fotbal za Barcelonu nebo Real Madrid. 

 
Jak se tedy může člověk stát velikým? Jak se stal velikým Jan Křtitel? Jak se stal velikým Pán 

Ježíš? A jak se můžete stát velikými vy? To je zajímavá a důležitá otázka, na kterou se pokusíme najít 
odpověď.  

 
Děti, chtěly byste se stát někým velikým? Někým důležitým, kdo skutečně změní svět? Jak se ale 

člověk stane velikým? Jak se z toho malého miminka Ježíše stal Spasitel celého světa? A jak se z toho 
malého Honzíka stal skutečný prorok – Jan Křtitel?  

Víte děti, Pán Bůh vymyslel dokonalý plán, a to, že Pán Ježíš přijde na tenhle svět, aby nás 
zachránil a aby z nás udělal lepší lidi. A tak se stal ohromný zázrak. Boží Syn sestoupil z nebe a narodil 
se jako malé miminko jedné mladé židovské dívce – Marii. A pak vyrůstal mezi námi jako každý jiný 
člověk. Měl stejné problémy jako my a prožíval podobné radosti jako my. Jen na rozdíl od 
nás ostatních žil bez hříchu, dokonale, tak jak se to líbilo jeho nebeskému Otci, a byl mu věrný až na 
smrt.  

Proto se stal velikým, proto Bůh vyvýšil jeho jméno nad každé jméno a ustanovil ho nejen králem 
nad Izraelem, ale nad celým světem a vesmírem. Měl těžký život, musel se velice pokořit, když se jako 
Boží Syn stal člověkem, dokonce za nás i zemřel na kříži, ale právě proto se stal velikým. Proto mu Bůh-
Otec dal místo po své pravici.  

 
A tak nás, děti, příklad ze života Pána Ježíše i ze života jeho předchůdce, Jana Křtitele, učí, že kdo 

chce být veliký, musí se umět nejdřív pokořit, před lidmi i před Bohem. Jenže náš svět a naše zkušenosti 
nás spíš učí, že důležitější je ten, kdo dokáže mít ostřejší lokty, kdo se posmívá druhým, kdo se vytahuje 
– takoví lidí nejspíš upoutají pozornost zástupů, zatímco ti, kdo pomáhají druhým, jsou často přehlíženi.  

Pán Ježíš nás ale povzbuzuje, abychom se nenechali odradit a jasně při jedné příležitosti svým 
učedníkům řekl, že kdo chce být mezi vámi veliký, ten ... má udělat co? Ten ať se stane služebníkem 
druhých. 

 
A tak, když teď slavíme Vánoce a radujeme se z toho, že Pán Ježíš přišel na tento svět, pamatujte 

na to, že to pro něj bylo hrozně moc těžké, a že to udělal jenom z lásky k nám. A pamatujme taky na to, 
že opravdu velikým se stane jenom ten, kdo se rozhodne stát služebníkem druhých lidí. Ne ten, kdo se 
nad ostatní vytahuje, ale ten, kdo dokáže z lásky pro druhého udělat něco hezkého.  

A i kdyby si toho třeba lidé ani nevšimli, Pán Bůh vidí všecko, a on takové jednání patřičně ocení. 
A tak se neptejme: „Co mám udělat, abych se stal opravdu velikým?“ Ale ptejme se spíš: „Co dobrého můžu 
udělat pro druhé lidi a pro Boží království?“ Pokud se tak budeme navíc nejen ptát, ale budeme podle 
toho i jednat, pak není žádných pochyb o tom, že v životě nakonec vykonáme něco skutečně důležitého 
a velikého. 



Zlaté prasátko asi v životě nikdy neuvidíme, ale to, co můžeme vidět jsou následky naších činů. I 
nám dnes anděl říká: „Neboj se!“ a připravuje nám zjevení velikého tajemství. A ptáte se, kde je ten 
anděl? Anděl je tady při nás, aby nám nabídl totéž: „že u Boha není nic nemožného“ a čeká na naši 
odpověď. Amen 
 
Píseň: 289 
 

 
 
 

Večeře Páně: 
Vyznání vin: 
Pane Ježíši Kriste, přišel jsi do tohoto světa v pokoře a s odpuštěním. Dáváš novou naději člověku a 
dáváš jí bez rozdílu. Ukazuješ nám jiní pohled na tento svět, také na člověka než ten, který jsme si udělali. 
Neodplácíš zlým slovem za zlé slovo, ale miluješ, odpouštíš a žehnáš. Každý z nás má v sobě něco zlého, 
pokřiveného, něco, co nás tíži a čím ubližujeme, a proto ti to předkládáme a také vyznáváme. 
1) Vyznáváme ti, Pane, že jsme ublížili, buď slovem nebo skutkem, vyznáváme ti, všechny chvíle, ve 

kterých jsme zklamali, ve kterých jsme byli netrpělivý a tvrdohlavý.  
Kdo takto poznáváte svou vinu, vyznejte to hlasitým: VYZNÁVAM. 

2) Pane Ježíši Kriste, poznali jsme Tě jako milosrdného, který se slitovává a odpouští, který se 
nepohoršuje a nepovyšuje. Poznali jsme Tě jako toho, který nás přijímá takých, jací jsme. Proto 
věříme, že také my máme v Tobě naději, odpuštění i budoucnost.  
Kdo takto věříte, vyznejte to hlasitým: VĚŘÍM. 

3) Pane Ježíši Kriste, protože ty odpouštíš nám a nabízíš nám společenství s Tebou, také my toužíme 
odpustit všem, kdo se proti nám jakkoli provinili. Nauč nás odpouštět! A prosíme o odpuštění, komu 
jsme my sami ublížili. Jedině skrze Tebe je nám dáno smířeni.  
Kdo je ochotni odpouštět, vyznejte to hlasitým: ODPOUŠTÍM, s pomocí Boží. 

 
Slovo milosti: 
Přijměte do svých srdcí slovo milosti: 
A. Text: (Galatským 5, 24-226) 

24 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. 
25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 
26 Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.  

B. Pozdrav pokoje: „Pozdravte se mezi sebou navzájem slovy – Pokoj tobě“ 
 
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, ukřižován umřel a pohřben jest, 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. 
 
Slova ustanovení: (1. Kor 11, 23-26) Poslyšte slova ustanovení svaté večeře Páně: 
„Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal 
díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po 
večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na 
mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“ 
 
Epikléze (modlitba): 
Bože, Duchu svatý, přinášíme chléb a víno, plody tvého stvoření a výsledek lidské práce. Prosíme tě, aby 
skrze tvou moc se nám dnes staly znamením oběti našeho Pána Ježíše Krista za naše hříchy. Otevři nám 
oči víry, abychom dnes vnímali přítomnost Vzkříšeného Krista uprostřed nás. Amen. 



 
Pozvání: 
A tak vše je připraveno. Zváni jsou všichni bez rozdílu církevní příslušnosti. Kdo chcete, přijměte jeho 
pozvání, ať přicházíte odkudkoli. Přijměte Kristovo pozvání do světa lásky a odpuštění, pravdy a 
milosrdenství.  
(Vysluhování bude probíhat tak, že zůstanete na svých místech, a stoupnete si vždy na kraj lavice a já přijdu 
za Vámi, vezmete si chleba, pak víno – kalíšek mi vrátíte, až když je rozdám všem.) 
 
Přijímání: 
Písně během vysluhováni – 261 a 602  
• 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. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, 

zůstanete i vy v Synu i Otci. (1. Janův 2, 24) 
B. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale 

i svým posluchačům. (1. Timoteovi 4, 16) 
C. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým 

vyznáním před mnoha svědky. (1. Timoteovi 6, 12) 
D. Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve 

víře, v čistotě. (1. Timoteovi 4, 12) 
 
Děkovná modlitba: 
Milosrdný Bože, chválíme Tě za tvou dobrotu, z níž každý den přijímáme odpuštění. Děkujeme Ti, že na 
nás nezapomínáš, ale že nás přijímáš takových, jaký jsme, s našimi chybami a reptáním. Nauč nás chodit 
po Tvých cestách a vyhledávat Tvé chodníky. V důvěře prosíme, učiň z nás své věrné učedníky. Amen 
 
Píseň: Ticha noc 
 
Ohlášky: 

dnes po bohoslužbách budeme rozdávat dárky pro děti 
- 27.12.2020 - bohoslužba – NEBUDE 
- 31.12.2020 - večerní pobožnost – NEBUDE  
- 1.1.2021 - novoroční bohoslužba – NEBUDE 
- Narozeniny v příštím týdnu slaví – sestra Cristina Jílovská a sestra Kamila Jílovská 

k narozeninám přejeme hodně Božího požehnáni 
- Na prodej máme EK a NKD za 150,-Kč,  
- Přišel nový Český bratr, ti, kteří ho máte předplacení je vzadu na stole 
- Vzadu je i dnešní kázání a vánoční sborový dopis 
- Dnešní sbírka je určená na bohoslovce a vikariát 
- Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin! (Žalm 144, 15) 

 
Přímluvná modlitba:  
Můžete se připojit společným svoláním: „Pane, smiluj se“. 
  
• Milosrdný Bože, věříme, že působíš v našem světě svým mocným slovem prostřednictvím lidí, kteří 

ti naslouchají. Prosíme, pomoz nám, abychom poznávali, co si pro nás přeješ a co jsi nám připravil. 
K Tobě voláme: „Pane, smiluj se“. 

• Bože, zveš nás, abychom tě následovali. Pomoz nám, abychom nestáli na místě, ale abychom se 
opravdu vydali na cestu, abychom vykročili ze svých zajetých kolejí a vyšlapaných cestiček. 
K Tobě voláme: „Pane, smiluj se“. 

• Povolal jsi nás a poslal k lidem, které potkáváme na našich cestách. Divíme se, že jsi své dílo vložil 
do našich rukou a své slovo do našich úst. Dej, abychom ti dávali v životě prostor a čas. K Tobě 
voláme: „Pane, smiluj se“. 



• Pomoz nám nést, co je na nás vloženo. Pomoz nám odpouštět. Pomoz nám přinášet útěchu. Pomoz 
nám přemáhat strach a zoufalství. Pomoz nám nést břemena jedni druhých. K Tobě voláme: „Pane, 
smiluj se“. 

• Ukaž svou moc tam, kde je zneužívána lidská moc a lidé trpí nespravedlností. Zachovej vědomí lidské 
důstojnosti těm, kteří o ni přicházejí. K Tobě voláme: „Pane, smiluj se“.  

• Dobrý Bože, náš Otče, věříme, že ty znáš naše prosby dřív, než je vyslovíme. Děkujeme ti za to, že k 
tobě můžeme volat, a prosíme tě, pomoz nám v životě hledat, jak jsi naše prosby vyslyšel, a přijímat 
tvou vůli skrze Krista, našeho Pána. 

A nakonec tě prosíme: ve všem, oč jsme tě žádali, nám ukazuj naši vlastní odpovědnost. Přijmi i tuto 
naši společnou modlitbu: 
 
Otče náš, který 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 je 
království i moc i sláva na věky. Amen                                            
Posláni: (Mi 6,8) 
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval 
milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.  
 
Požehnáni: (Nm 6, 24-26) 
24 Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Píseň: 281 
 


