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Bohoslužba s dětmi 5. 9. 2021 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha 
svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo 
zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho 
spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům; 
Hospodin je milostivý, plný slitování. Počátek moudrosti je bát se 
Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála 
trvá navždy! (Žalm 111,2–4.10) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: Svítá 45 
 
Modlitba: Dobrý Pane Bože, zase je tady nový školní rok. 
Prázdniny utekly a na některé z nás se hrnou nové nebo staronové 
povinnosti a úkoly. Ale také možnosti. Třeba možnost setkávat se 
s kamarády a něco nového se naučit. Posunout se dál. Zažít něco 
nového a získat nové zkušenosti. Prosíme, ať všichni, děti  
i dospělí, dokážeme každý den, každou chvíli života využít co 
nejlépe. Ať nemarníme drahocenný čas. A Ty zůstávej v tom 
všem s námi a promiň nám, když se něco nepovede. Buď s námi  
i nyní, ať se v tuto chvíli setkáme s tvou láskou. Prosíme o to skrze 
Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána a bratra, který s Tebou  
a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.  
 
1. čtení: Genesis 18,1–15  
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Píseň: 680 
  
Promluva 
 
Jména mají v Bibli význam – vypovídají něco o těch, kdo je nosí. 

U dvojice Abraham-Sára mohou ale jejich jména  působit 
poněkud podivně – Abraham se překládá jako „Otec množství“. 
Jenže už má nějakých 100 let a pořád nemá syna, kterého mu Bůh 
slíbil. A Sára znamená „Kněžna“ – jenže nemá to, co měly mnohé 
jiné ženy a co se tehdy tak cenilo – dítě, syna.  
Abraham je tedy už poměrně Potkáváme ho ve chvíli, kdy sedí 

v tom největším vedru ve dveřích stanu – žil totiž jako kočovník. 
Snad se chtěl nadýchat čerstvého vzduchu, nebo vyhlížel, zda 
někdo není na cestě i v tuhle denní hodinu, aby mu nabídnul místo 
ve stínu… Možná usnul, nebo se zadumal nad tím, jak je to s těmi 
Božími sliby – a najednou vidí před sebou tři muže. Jako by ho 
pokropila živá voda, Abraham vyskočí a běží návštěvě vstříc. 
Snaží se ji zadržet a pohostit. Znáte možná přísloví „host do domu, 
Bůh do domu“. To se k našemu příběhu skutečně hodí. A poutníci 
se nebránili. Zůstali u Abrahama. Ten jim sice slíbil kousek 
chleba, ale místo toho nechal připravit pořádnou hostinu.  
Ale kdo jsou ti tři? Ví Abraham, s kým má tu čest? Že k němu 

přicházejí Boží poslové? Možná musel teprve poznat, že se 
setkává s Bohem. Že samotný Bůh k němu přichází jako 
návštěvník. Bůh je sice úplně jiný než my lidé. Víme o něm jen 
něco, ne všechno. Patří mu naše úcta, náš respekt. Mohl by se nás 
stranit, nevšímat si nás, ale přesto k nám přichází. Jako někdo, 
s kým se dá setkat, popovídat si jako s přítelem.  
A pak přišlo na téma, které bylo pro Abrahama hodně důležité. 

Ano, dostalo se na otázku syna, potomka, budoucnosti. Hospodin 
už před časem slíbil Abrahamovi, že se mu narodí syn a že bude 
mít hodně potomků. A pořád nic. Narodil se mu sice Izmael, ale 
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ten přišel na svět z netrpělivosti a neochoty čekat, až Pán Bůh svůj 
slib splní. Teď slyší Abraham to zaslíbení znovu: „Tvá žena bude 
mít syna“. A slyší ho i Sára, která tajně poslouchala, aby jí nic 
neuteklo. Když slyšela, že má ve svém vysokém věku ještě rodit, 
pousmála se. Přišlo jí to k smíchu. Kdo kdy slyšel takový 
nesmysl… Jenom tajně, uvnitř sebe se zasmála, ale Pánu Bohu to 
přece neuteklo. Jenže místo toho, aby Sářinu nedůvěru potrestal 
tím, že svůj slib zruší, naopak ho potvrdil. „Ať si myslíte co 
chcete, třeba se tomu i smějete, a ještě to zapíráte, pro mne 
neexistuje nic nemožného.“  
 

2. čtení: Genesis 21,1–7 
 
Střih. Nová scéna. Posuneme se v čase o něco dopředu. Konečně! 

Boží slib se opravdu splnil a Sáře a Abrahamovi se narodil syn. 
To, co se zdálo k smíchu, se splnilo. Izák toho maličkého 
pojmenovali. „Smíšek“, „Směje se“. Existují různé druhy smíchu. 
Sára se dříve smála smíchem pochybovačným, posměšným, 
možná i hořkým. Teď se ale směje smíchem radosti a štěstí. Asi 
mnohem víc, než jiné matky, kterým se narodí dítě bez větších 
potíží. A jistě se podobně smál také šťastný Abraham. 
Ve vyprávění o narození Izáka vrcholí téma moci a bezmoci, lépe 

řečeno možnosti a nemožnosti. Abraham a Sára už spolu 
z běžného pohledu děti mít nemohou. Jsou v tomto ohledu bez 
možnosti. Ale Pán Bůh své možnosti má a přestože to dlouho trvá, 
stane se to, co je pro lidi nemožné. Navzdory všem pochybnostem, 
úsměškům a hledání cest, jak si pomoci vlastními silami.  
A podobná věc se může přihodit i nám. Tam, kde už to vidíme 
bledě, kde už nic dobrého nečekáme a bojíme se, že to špatně 
dopadne, má Pán Bůh svoje možnosti a svoje prostředky. On své 
sliby plní. 
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A může jednat překvapivě. Čekali byste, že k vám přijdou poslové 
Boží na oběd? Abrahamovi se to přihodilo. Nikdy nevíme, co se 
může stát. Nevíme, s kým se setkáme a jak to změní náš život.   
 
Píseň: 627 
 
Přímluvy  
 
Pane Bože, děkujeme za prázdniny, za dny volna a odpočinku i za 
dny táborů a dalších podniků. Děkujeme, že jsme se mohli šťastně 
vrátit ze všech cest. 
Děkujeme ale také za možnost chodit do školy, vzdělávat se, učit 
se novým věcem, setkávat se s kamarády. Prosíme, abys všem 
žákům, studentům i pedagogům v novém školním roce pomáhal 
zvládnout všechno, co je před nimi. Prosíme také za děti  
a studenty, kteří do školy chodit nemohou. Dej, ať přesto není 
jejich budoucnost zmařena. 
Prosíme i za rodiče, kteří se kromě svých pracovních povinností 
věnují svým dětem. Dávej jim moudrost do výchovy, sílu do všech 
úkolů a schopnost udělat si čas pro nezbytný odpočinek. 
Prosíme za nový školní rok v našem sboru, za všechna setkání  
a vůbec za vše, co se bude odehrávat. Uděluj i zde své požehnání. 
Prosíme za lidi, kteří mají nedostatek jídla a vody, kteří nemají 
střechu nad hlavou nebo žijí ve strachu a nejistotě. Dej jim naději. 
Ochraňuj i členy našeho sboru, naše blízké a známé, kteří mají 
zdravotní problémy nebo je trápí něco jiného. A pokud jim 
můžeme pomoci, ukaž nám, jakým způsobem. Amen. 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: Svítá 23 
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Ohlášky 
 
 Rodina, která má v okolí Dvora chalupu, nabízí za odvoz staré 

pianino. Neví ovšem, zda půjde naladit. 
 Ve středu od 17:15 se ve středisku Diakonie koná první 

poprázdninová biblická hodina. Bude možné se připojit také on-
line a to na starém odkaze. 

 Termíny náboženství, konfirmačního vyučování a setkání 
mládeže ještě nejsou stanoveny. 

 Dnes se v letohradském sboru koná vernisáž výstavy Vojtěcha 
Zikmunda nazvané Vcházení do krajiny. 

 V sobotu 11. září se od 16:00 uskuteční v kostele sv. Jana 
Křtitele světová premiéra skladby Sancta Ludmila. Autorem je 
švýcarský skladatel Frédéric Bolli. Účinkuje Královédvorský 
chrámový sbor, na varhany hraje Jan Kalfus. 

 Za týden v neděli 12. září slaví sbor v Třebechovicích pod 
Orebem 150 let svého trvání a 140 let od otevření kostela.  

 U nás bude v tento den zájezd z prosečského sboru. Zúčastní se 
bohoslužeb a následného posezení. Bohoslužby povede br. farář 
Lukáš Klíma. 

 O týden později, 12. září, proběhne Den Diakonie k 30 letům 
trvání zdejšího střediska. Bohoslužby povede br. Zdeněk Susa. 

 Narozeniny oslaví v následujících dnech Jana Růžičková, 
Bohumil Bergman, Petr Tauchman a Dorkas Syrovátková. 
Přejeme jim vše dobré a hojnost Božího požehnání. 

 
Poslání: Nemožné u lidí je u Boha možné. (Lukáš 18,27b) 
 
Požehnání: Ať Hospodin tě požehná a ochrání tě, ať Hospodin 
rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí  
k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
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Píseň: 684 
 


