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Narozeniny reformace 
Pozdrav 
Milí přátelé a hosté, dnes si připomínáme den Reformace 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 (Žalm 119, 57-60) 
57 Pravím: Hospodine, tys můj úděl, držím se tvých slov. 
58 O shovívavost tě prosím celým srdcem, smiluj se nade mnou, jak jsi řekl. 
59 Uvažuji o svých cestách, k tvým svědectvím obracím své nohy. 
60 Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. 
 
Píseň: EZ 638 - Díky za toto krásné ráno 
 
Modlitba Martina Luthera 
Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne této noci chránil od každé 
úhony i před vším nebezpečím, a prosím tě, ochraňuj mne i v tento den před hříchy i před vším zlem, aby se ti 
líbilo všechno mé konání i můj život. Poroučím sebe, své tělo i duši i všechno do tvých rukou.  
Milý Pane, nedovedu si tě žel vtisknout či vrýt do svého srdce, proto mi k tomu pomoz a dej, abych tě opravdu 
mohl poznat a byl tak stvořením k tvému obrazu. Milý Bože, jsem tvé stvoření. Tys mi uložil tento kříž, ty mě 
necháváš trpět. Ty mi říkáš: vydrž to – kvůli mně, dobře ti to oplatím. Ano, milý Bože, protože ty to tak chceš, 
chci to ze srdce rád konat. Amen 
 
I. Čteni (Jr 31, 31-34) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná u 
proroka Jeremiáše 31, 31-34 
 
31 „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. 
32 Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z 
egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. 
33 Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám 
do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 
34 Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od 
nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu 
připomínat.“ 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Slůvko dětem (lekce 4 - Pád člověka) 
Pomůcka – kolo, obvaz. Spadli jste už někdy z kola? Bolelo to? Co se s tím dá dělat? Kdo pomůže? 
Existuje ještě vetší pád, než padnou z kola nebo ze stromu! Tomu pádu se říká vyhnání z ráje.  
 
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“ 

 
Píseň: EZ 636 - Z tvé ruky, Pane můj 
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Kázání (Žalm 46, 2) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou 
zapsaná v Žalmu 46, 2 verš. 
 
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 
 

Milí bratři a milé sestry, 
 
Co mají společné: 189, 1517, Hrob, 95, Hrob, růže a Zelený kostel v Trnovanech?  
 
189 – je píseň z EZ – Hrad přepevný jest Pán Bůh náš, je hymnou, tzn. písní vznešeného rázu 

symbolizující pospolitost a jednotu společenství v luterské církvi, kterou napsal Martin Luther 
1517 – je to rok, který se dnes považuje za začátek reformace a každoročně se připomíná jako Den 

reformace 
95 - podle tradice prý zveřejnil Martin Luther svých 95 tezí proti prodávání odpustků, které vyvěsil na 

dveře chrámu ve Wittenbergu 
Hrob – je obec, ve které se nachází evangelický kostel Vzkříšení, kde na věži je kolem obvodu německý 

nápisem: EINE FESTE BURG IST UNSER GOTT, EINE GUTTE WEHR UND WAFFE (Hrad přepevný jest 
Pán Bůh náš, zbroj výborná i síla.) tedy text z luterského hymnu. 

Růže – je symbolem luterských církví a proč? Protože: „Srdce křesťana kráčí po růžích tehdy, kdy se 
člověk nachází bezprostředně pod křížem“. 

Zelený kostel – v lunetách nad vchodovými oblouky byli zachyceny podobizny čtyř významných 
protestantských duchovních: Martina Luthera, Philippa Melanchthona, Jana Calvina a Ulricha Zwingliho. 

 
 

Každý rok se koncem října a začátkem listopadu připomíná několik svátku: vznik Československé 
republiky, Den reformace, svátek všech svatých, památka zesnulých (dušičky), Halloween.  

 
Většině lidí tyto různé svátky nevadí, ale o Dni reformace zpravidla nemají ani tušení. Právě reformace 

ovlivnila dějiny naší křesťanské Evropy. Tento den se v řadě evropských církví považuje za „narozeniny“ 
reformace. Takto se to tradičně uvádí, přestože existuje názor, že to mohlo být také jinak. Není ale pravda, že 
by reformace začala až s Martinem Lutherem. Reformace má svůj počátek minimálně o 100 let dříve u Mistra 
Jana Husa, který se stal nejen reformátorem, ale také mučedníkem. Reformace byla snaha o návrat k původní 
nepokřivené podobě církve, návrat ke kořenům, návrat k základům.  

 
Dnes o tomto svátku u nás ví jen málokdo, ale připomínat si tento den má smysl, protože připomíná 

důležité duchovní dědictví. Je to také naše dědictví. Odkaz reformace nám má připomínat, že potřebujeme 
být znovu a znovu obnovování vnitřní reformou. To bylo heslo Martina Luthera, které přijal od svatého 
Augustina: církev se má stále reformovat. A možno odteď budu koloběžku používat každou neděli.  

 
Křesťan a křesťanství nemají žít v uzavřeném systému, té či oné době, té, či oné tradici. Křesťanský život je 

svobodný od tradice, od dogmatu, či řádu. Bůh s námi uzavírá novou smlouvu, jinou, než je ta Mojžíšova. Je 
to smlouva napsaná ne na deskách, ale v srdcích.  

Bůh je živým Bohem, který s námi komunikuje vždy znovu a znovu. Křesťanství je cesta různými 
krajinami, různým podnebím, mezi různými lidmi. Cesta, na níž je neměnný cíl, ke kterému se blížíme, který 
máme před očima, totiž Ježíš Kristus. 

 
Ideály, které přináší reformace to nejsou jen plody nějakého nápadu. Jsou to plody, které uzrály na stromě 

stále se reformující víry. Samotná víra potřebuje stálou reformu, neustálé hledání, zápas toho nového a 
lepšího s tím strnulým a nehybným. 

 
V biblické době život společnosti splýval s životem víry. My jsme dopustili stav, kdy se zdá, jako by šlo 

o dvě na sobě nezávislé skutečnosti. Ono se to opravdu jen zdá, protože právě stav ducha té či oné společnosti 
vytváří posléze společenský útvar, který je buď postaven na základě biblické svobody, či na nekřesťanském 
nevolnictví. Duchovní život a stav společnosti se vždy odrazí v tom, jaká ta společnost je. 
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Jaký taky ten svět je a bude, tak v Bohu nacházejme úkryt. U něho hledejme bezpečí, spočinutí a pokoj. 
V něm jsme skryti a s ním můžeme přečkat každé nebezpečí. Tento Bůh bude naší silou a naší pomocí. Bůh 
bude tím, kdo nás vždy bezpečně ochrání, kdo nám pomůže a kdo nás posílí.  

 
Rozhodně se ten žalm netváří, že život je pohodička, klídek, leháro. Žalmista ví, že žijeme ve světě malých i 

velkých dramat a převratů. Nakonec, přehlížíme-li uplynulý čas, přijde nám bezpochyby na mysli nejedna 
událost, kdy nám bylo úzko, kdy jsme nevěděli kudy kam. Život umí člověka občas pěkně zmáčknout. A 
všechna ta bouření života a světa najdeme i v 46. žalmu. 

 
Žalmista a reformace nám připomínají, že víra se má opřít o živého Boha, protože jedině tam můžeme 

v bezpečí skolit hlavu a srovnat priority a následně pak čelit všem těm znepokojivým či děsivým záležitostem 
života a světa. Zdůrazňují nám, že do toho útočiště nemusíme běhat kamsi daleko: útočištěm se nám totiž Bůh 
stává, když zaslechneme, přijmeme – a třebas i vděčně vyzpíváme: „Mocný Bože, při Kristovu, zachovej nás 
spásy slovu, ať tvé pravdy jasná svíce, zmáhá bludy víc a více.“ (EZ 419)  

 
Víra, která vyznává Bůh je moje útočiště vytváří prostor pro obnovené žití. Amen 

 
Modlitba:  
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že pro Tebe není žádná naše otázka a bolest tabu a že v nás vidíš i za 
všemi našimi vinami a problémy především ty, kteří potřebují Tvoji pomoc a blízkost. Děkujeme ti také za 
Písmo svaté, za církev i za všechny minulé i současné svědky víry, jejichž svědectví je i naší silou na cestě do 
Tvého království. Amen 
 
Píseň: EZ 419 - Mocný Bože, při Kristovu 
 
Ohlášky 
 
Přímluvná modlitba 
Sjednoceni v Duchu svatém prosme všemohoucího Boha, našeho nebeského Otce: Bože, vyslyš nás! (Toto 
zvolání opakuje sbor po každé prosbě.) 

 Pamatuj, Bože, na svou svatou, obecnou a apoštolskou církev po celém světě a uděl jí svůj pokoj, neboť 
ona je tvůj lid, vykoupený předrahou krví tvého Krista – Bože, vyslyš nás! 

 Pamatuj, Bože, na ty, kdo konají dobré skutky, na ty, kdo pamatují na chudé, a odplať jim štědře svými 
dary – Bože, vyslyš nás! 

 Pamatuj, Bože, na ty, kdo vládnou, a vlož jim do srdce dobro a pokoj – Bože, vyslyš nás! 
 Pamatuj, Bože, na všechny přítomné i na ty, kdo nemohli přijít a smiluj se nad nimi i nad námi: domy 

naplň vším potřebným, mládež vychovej, starce podepři – Bože, vyslyš nás! 
 Pamatuj, Bože, na malomyslné a potěš je, zbloudilé a přiveď je na pravou cestu; putuj s poutníky, 

nemocné uzdrav; a všem, kdo mají zármutek, bídu a nouzi ukaž své veliké slitování – Bože, vyslyš nás! 
 Bože, pamatuj, na všechny a vylij svou bohatou milost, také na ty, které jsme nejmenovali, protože je 

neznáme nebo protože jsme na ně zapomněli, neboť ty znáš jméno každého člověka, ty víš o každém, 
zač prosí a co ho tísní, buď tedy všechno všem – Bože, vyslyš nás! 

 Pamatuj, Bože, na jednotu svého lidu a na ty, kdo v něm stojí na odpovědných místech: zachovej nám je 
v pokoji a ve zdraví a dej, ať požívají úcty a ať dobře zvěstují slovo tvé pravdy – Bože, vyslyš nás! 

 Prosíme skrze Krista, našeho Pána, ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a 
přijmi i tuto naši společnou modlitbu: 
 

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 je království i moc i sláva na věky. Amen                                            
 
Píseň: SV 23 - Bůh je záštita má 
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Slůvko dětí 
 
Posláni (Ef 6, 10-12) 
10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 
11 Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. 
12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, 
proti nadzemským duchům zla. 
 
Požehnání  
Pán Bůh ať Vás požehná v tomto časném a tělesném životě. 
Pán Bůh ať Vás ochraňuje před nemocí a nepokojem.  
Pán Bůh ať vede Vaše kroky po svých cestách.  
Ať se děje jeho vůle při Vás. Amen 
 
Píseň: EZ 702 - Mír na zemi daruj nám 


