
Konfirmační bohoslužba 12. 6. 2022 (Trojiční neděle) 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. (Izajáš 6,3b) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 589 
 
Modlitba: Svatý Bože, stvořil jsi nás, v Ježíši Kristu se s námi setkáváš a skrze Ducha svatého nás voláš. 
Znáš tužby našeho srdce: Touhu po skutečném životě, po skutečném naplnění. Znáš otázky, které si klademe. 
Proto tě prosíme: Daruj nám všechno, co potřebujeme: Slova, která pomáhají, důvěru, která vzbuzuje odvahu, 
lásku, která nás učí milovat, naději pro náš život i pro celý svět. Buď stále nablízku svým svatým Duchem 
nám všem a zvláště našim konfirmandům, kteří dnes obnoví své křestní závazky, aby všechny naše myšlenky 
a činy napomáhaly životu. Prosíme tě o to skrze tvého Syna, našeho Pána a bratra Ježíše Krista, který s tebou  
a s Duchem svatým žije a působí na věky věků. Amen. 
 
1. čtení: Přísloví 8,1–4.22–31 
 
Píseň: Svítá 328 

 
2. čtení: Jan 3,1–8  
 
Kázání 
 
Co je v životě podstatné? Co máme hledat, o co se vyplatí usilovat? Takové otázky jsou aktuální pro mladé 
lidi, stojící na prahu dospělosti, kteří se zamýšlejí nad tím, jakou cestou by se měl ubírat jejich život. Ale jsou 
naléhavé také pro jiné věkové skupiny. Vždyť správné nasměrovávání našich kroků je záležitostí každého 
dne. 
Různí lidé by na otázku po tom podstatném odpověděli různě, ale pro křesťana by měla na nejvyšších stupních 
těch nejdůležitějších hodnot, ne-li na samém vrcholu, stát moudrost. Tu si pro náš účel můžeme definovat jako 
skutečnou dospělost, lidskou zralost, zastávání opravdu bohulibých postojů. Pozor, moudrost není totéž co 
chytrost nebo vzdělanost. Chytrost i vzdělání je možné využívat všelijak, i ke zlému, moudrost však zásadně 
směřuje k dobru.  
Lidové moudro praví, že žádný učený z nebe nespadl. Platí to také o lidech moudrých. Nerodíme se jako 
přirozeně moudří, musíme se o dosažení moudrosti snažit. Výchova v křesťanském prostředí – v rodině,  
ve sboru, v širším církevním společenství by tomuto cíli měla sloužit. A to i při vědomí, že plná moudrost je 
pro nás nedosažitelným ideálem. Ale když na nás paní Moudrost, věrná souputnice Boží, volá, když nás vábí 
a stojí o nás, pak by bylo velice hloupé nevěnovat jí pozornost. Vždyť tato dáma nám má skutečně co 
nabídnout. 
Jako zástupce hledačů moudrosti máme před sebou Nikodéma. Jednoho z představitelů židovstva, muže 
významného a v náboženském životě vysoce postaveného, a přece stále se učícího. Z jeho setkání s Pánem 
Ježíšem se pokusím vytěžit pár tipů a nevyžádaných rad pro naše konfirmandy, ale i pro vás ostatní.   
Nikodém na to jde dobře. Přichází diskutovat s Ježíšem; lepšího partnera pro rozhovor o duchovních 
záležitostech a vztahu k Bohu si nemohl vybrat. Je ovšem Ježíšovým přístupem vyveden z míry. Není divu, 
když se zdá, že každý z nich mluví o něčem jiném. Nikodém přistupuje na Ježíšův styl a nestydí se přiznat 
svoji nevědomost. Tady jsme u jednoho z důležitých předpokladů získání moudrosti. Je nutné jít tam, kde se 
s ní lze setkat. Nelze ji sice najít na každém rohu, ale není to také vůbec nic složitého. Stačí si s ní dát 
dostaveníčko. Jít k prameni. Při čtení Bible, při modlitbě – nejen ve slovech, ale také v mlčení a naslouchání, 
ve společenství církve, v setkáních s kvalitním uměním a zkušenými, moudrými lidmi, v kráse přírody. Tyto 
jednotlivosti sice nepředstavují samy o sobě záruku získání moudrosti, ale ve svém celku představují dobrou 
cestu k cíli.  



Nebojte se také přiznat nevědomost a doptávat se, když něčemu nerozumíte. Pokud bychom si mysleli, že 
rozumíme všemu, pak bychom byli opravdu hloupí. A zřejmě i nebezpeční. Ale s nevědomostí se 
nespokojujme. Hledání, touha po stále novém a hlubším poznání, kladení stále nových otázek a hledání 
odpovědí. To je cesta slibná, cesta, která někam vede. Zvídavost, nikoli prachsprostá zvědavost, která se míchá 
do věcí, do kterých jí nic není klestí stezku správným směrem.  
Hodí se také dobré pozorovatelské schopnosti. Správné hodnocení situace. Udržovat je se dá výše zmíněnými 
způsoby. Nikodém si správně všímá Ježíšovy výjimečnosti a jeho úzkého spojení s Bohem. Jeho poznání není 
sice úplné, ale sahá mnohem dál než poznání mnoha jeho současníků. Držte se tedy toho, co odpovídá Ježíšovu 
stylu. Ale nehodnoťte nic příliš rychle. Často je třeba většího časového odstupu, než se věci vyjeví takové, 
jaké skutečně jsou. A některé z nich nejsme schopni správně posoudit vůbec. Chybí nám správná měřítka, 
schopnost vidět všechny souvislosti a podrobnosti. Na to má schopnosti jen Pán Bůh. Jestliže vítr představující 
Ducha svatého vane, kudy chce, pak se může lehce stát, že zavane i tam, kde bychom to vůbec nečekali. Že 
se projeví způsobem, který byl pro nás nepředstavitelný. Takže zdravá otevřenost, schopnost přijímat nové, 
jsou rovněž dobrou výbavou objevovatelů cest moudrosti. 
A o čem se spolu Ježíš s Nikodémem vlastně baví? O novém narození, narození z vody a z Ducha. V biblické 
obrazné řeči o křtu. Křest máme téměř všichni za sebou. Mnozí i konfirmaci či její obdobu, která umožňuje 
svobodně potvrdit to, co za nás rozhodli rodiče, aniž jsme o tom věděli. Obřad zpečeťující přijetí Božího daru, 
který musíme přijmout jen jako dar, protože si ho nemůžeme zasloužit. Jednorázovou událost, která ale 
vyžaduje stále nové uvádění do praxe. V podstatě každý den, při každém důležitějším rozhodnutí se hraje  
o to, zda budeme věrni svému křtu a cestě, která mu odpovídá, nebo zda zvolíme jinak. Ale naštěstí ani špatná 
rozhodnutí, naše hlouposti a jejich důsledky nejsou koncem. 
Síla křesťanské zvěsti spočívá v tom, že ani omyly a chyby, ani velká selhání nejsou osudové a neodpustitelné. 
Ve víře se můžeme stále znovu držet naděje v odpuštění a možnost nového začátku. Poznání a přiznání viny 
se tak stává nikoli koncem, ale novou kapitolou. A pokud vám bude nějaká dobrá duše tvrdit, že jste nemožní 
a k ničemu se nehodíte, neposlouchejte ji. A vy to prosím také nikomu neříkejte. Byla by to pitomost a lež. 
Místo toho si neste v srdci i v hlavě poznání, že Bůh, ke kterému jste se přiznali, je Bohem stále nových šancí. 

 
Píseň: Svítá 374 
 
Konfirmační blok 
 
Píseň: Svítá 372 
 
Přímluvná modlitba (připravená konfirmandy): 
 
Náš Pane Ježíši Kriste, ty jsi slíbil seslat učedníkům svého Ducha a také jsi tak učinil, abychom měli vše 
potřebné k životu tvého lidu uprostřed tohoto světa. U tebe se za církev i za tento svět přimlouváme: 
 
Dej nám svého Ducha, abychom si uvědomovali a plně prožívali Boží přítomnost a blízkost, aby vzbuzoval 
víru u těch, kdo ji dosud odmítali. 
Dej nám svého Ducha, aby nás naplnil moudrostí a aby nám dodával odvahu, kterou často ztrácíme, a tak 
zaháněl každý strach z našich srdcí. 
Dej nám svého Ducha, abychom porozuměli těm, které nechápeme; abychom se sbližovali s těmi, kteří jsou 
nám cizí a prosazovali pokoj a mír mezi všemi. 
Dej nám svého Ducha, ať nás povzbuzuje k hlásání evangelia, ať v nás vzbuzuje radost z toho, že my sami 
jsme víru přijali, a činí nás šťastnými. 
Dej nám svého Ducha, ať nás posiluje svou mocí v každé naší slabosti, ať nás podepírá svou silou, když 
klesáme pod náporem zlého. 
Dej nám svého Ducha, ať nás vede k otevřenosti pro potřeby druhých a k lásce, která nás nenechá jít chladnými 
a netečnými cestami k volání o pomoc a smilování. 
Dej nám svého Ducha, aby nás uváděl do veškeré pravdy, aby nás uváděl na cestu následování, aby nás 
proměňoval k tomu, že poneseme ovoce Božího království. 
Amen. 
 
Modlitba Páně  



 
Ohlášky 
 
 Celocírkevní sbírka na Diakonii, kterou jsme vykonali před týdnem, vynesla 3910,- Kč. 
 Program během týdne:  

V úterý v 15:30 se děti sejdou na náboženství. Ve středu od 17:15 se koná biblická hodina v Diakonii. 
V neděli po bohoslužbách se uskuteční přednáška církevního historika doc. Oty Halamy z Evangelické 
teologické fakulty UK. 

 Narozeniny v novém týdnu oslaví sestry Matějková a Mrázková. Přejeme jim vše dobré a Boží požehnání. 
 
Poslání: Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům  
a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, 
co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ (Matouš 28,18–20) 
 
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. 
 
Píseň: 302 
 
 
 


