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POZDRAV Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. 

INTROIT Ž 130, 3-7 

PÍSEŇ  680 nás zavolal jsi pane 

 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Bože, náš Otče a Pane! Zde jsme shromážděni před tvým obličejem, tvůj lid, tvá církev. 

Dobře víme, že jsme lidem, který ti dělá málo cti, a že jsme církví, které bys právem mohl 

vytýkat, že ve svém celku i ve všech svých údech vždy znovu od tebe odstoupila. Ty jsi nás 

však ve svém velikém milosrdenství zavolal, a tak jsme přišli, abychom se k tobě modlili, 

tobě děkovali, tebe oslavovali, tak dobře či tak špatně, jak to dovedeme. A tak buď v tuto 

chvíli mezi námi! Odejmi z našeho mluvení i slyšení všechno, co je falešné, převrácené a 

nebezpečné, odejmi všechno rozptýlení, všechno nedorozuměni i nudu. Otevři nám ústa i uši 

a osvěť a občerstvi nás tak, abychom nemluvili a nenaslouchali naprázdno, ale abychom v 

Ježíši Kristu, jehož jsi nám poslal, byli činiteli tvého slova, a tak lidmi, v nichž máš zalíbení. 

Amen. 

 

1. ČTENÍ: Jr 31, 31-34 

PÍSEŇ  S 14 Báječnej bál 

 

2. ČTENÍ: Mk 14, 22-25 

 

Milé děti, 

 budeme si dnes povídat o Večeři Páně. Postupně všechny děti poprosit, aby každé 

nalepilo jeden obrázek na tabuli a posadilo se ke stolu. Připravit si ubrus, ubrousky, nějaké 

prostírání, kytičku. Nechat děti vyjmenovat, co všechno by tam patřilo a pěkně to tam 

vyskládat. Pak přidat krajíček chleba na talíři pod ubrousek a skleničku. 

 Sedíme tu spolu u jednoho stolu a je nám dobře. Je vám dobře? Můžeme tu spolu jíst, 

můžeme si povídat, jsme tu jako rodina, přátelé, kamarádi… 

 A můžeme si tu klidně vyprávět o Pánu Ježíši. Ten své učedníky také jednoho dne 

pozval ke společnému stolu a řekl jim, že spolu budou slavit hostinu. Stůl byl krásně 

ozdobený s jídlem a pitím. A pro všechny Ježíšovy přátele tam bylo místo. Máme tu i my 

všichni místo, vejdeme se? 

 Ježíš z toho měl radost, protože byli všichni spolu. Všechno bylo krásně připravené. 

Jsme tu všichni a máme se rádi. Jsme rádi, že tu můžeme být. 

 Byla tu však jedna kaňka. Něco špatného se tu ukrývalo. Vložit na stůj zmuchlanou 

černou šálu. Když totiž Ježíš večeřel se svými Dvanácti učedníky, se svými nejbližšími přáteli 

už věděl, jeden z těch Dvanácti, jeden z jeho přátel chce odejít. Chce odejít za Ježíšovými 

nepřáteli, aby jim prozradil, kde Ježíš je a tím ho zradil. Ježíš však nevěděl, kdo jím je. Mohl 

to být kdokoliv. V každém případě takové věci vždy pokazí celou hostinu. Když se najde 



nějaký narušitel, který chce toho, kdo je všechny hostí, vydat nepřátelům, kteří mu za to slíbili 

nějaké peníze. 

 Ježíš z toho byl smutný. Roztáhnout šálu a přikrýt jí část stolu. Ale udělal jednu velmi 

důležitou věc. Mohl se naštvat, rozzlobit se, začít křičet a vyptávat se, mohl chtít být sám, 

odejít. Udělal ale něco úplně jiného. Nenechal tu černou temnotu, ten stín zrady, který se tam 

vlastně celou dobu tak trochu vznášel, ovládnout celou hostinu. Složit šálu, ale nechat ji tam, 

vzít talíř s chlebem, položit ho na tu šálu, aby ji překrýval a z ubrousku vytáhnout chleba. Ten 

vzít a rozlámat na kousky. Pak vzít sklenici s vodou a také ji postavit na ten stůl. 

 Ježíš udělal jednu moc důležitou věc. On ten lidský hřích, tu vinu jednoho z jeho 

učedníků, tu zradu překryl tím, že dal všem nalámaný chléb s požehnáním a slovy: Vezměte, 

toto jest mé tělo. A ukázat na tabuli. Pak vzal i kalich, vzdal díky, podal jim ho a všichni se 

z něho napili. A řekl jim: Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. I 

když totiž stále před námi leží ta černá šála, stín zrady, Ježíš nám svou hostinou chce říct, že 

nás Bůh má i přes všechny naše hříchy všechny rád. Abychom na to nezapomínali. Pro 

každého tu bude vždycky místo u jednoho stolu. A i když něco pokazíte, budete mít třeba 

v mysli nebo na srdci nějakou nepravost, vždycky se můžete vrátit.  

 Všichni tak dostali chleba, všichni se napili vína. Byli jako jedna rodina. Pro každého 

tam bylo místo, každého má Ježíš rád. A i když někdo od stolu odejde, sice po něm zůstane 

prázdné místo, ale také to znamená, že se může vrátit. A to je velmi důležité. Že nám Bůh ve 

svém vzkříšeném Synu, Pánu Ježíši Kristu odpouští naše hříchy, viny a nepravosti, a přijímá 

nás všechny u jednoho stolu. 

 Dodnes totiž slavíme svatou večeři Páně, při níž si připomínáme tento náš dnešní 

příběh, připomínáme si při ní i slavné vyvedení Božího lidu z egyptského otroctví díky krvi 

z hodu beránka a ukázat na tabuli, díky jí pomazaným dveřím Hospodin pominul domy svého 

lidu při svém procházení a pobíjení všeho egyptského, a hlavně si při ní připomínáme, že náš 

Pán, Ježíš Kristus, zemřel za naše hříchy, pro svou milost a odpuštění vydal sám sebe za naše 

viny. Připomínáme si to ve způsobu chleba a vína a na památku jeho těla a krve. Což 

znamená, že je při té večeři místo pro nás všechny, ať jsme, jací jsme. 

 A to vše je zároveň předzvěstí toho, co nás jednoho dne čeká v Božím království. Pán 

Ježíš k tomu všemu totiž dodal, že jednou, jednoho dne bude pít nový kalich na znamení nové 

smlouvy, o níž jsme něco slyšeli v dnešním prvním čtení, o nové smlouvě, která už bude jiná 

než ta, jakou Hospodin uzavřel se svým lidem v den, kdy je vyvedl z egyptské země. Už to 

bude smlouva jiná, do srdce vepsaná. Smlouva na odpuštění jejich nepravosti a jejich hříchu. 



 A současně už nebude píti z plodu vinné révy a opět ukázat na tabuli, jejíž víno 

pijeme my při slavení svaté Večeře Páně. Večeře Páně je pro nás totiž mimo jiné i jakýmsi 

novým začátkem, nejen předzvěstí toho, co nás čeká, ale ještě i pro tento čas příležitostí 

k tomu přijmout Boží odpuštění skrze jeho Syna a odpustit i těm, kdo nám třeba ublížili. 

Odložit všechen svůj hněv a výčitky a vyjít do života s vděčností za nové začátky. Amen 

 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ 

 

PÍSEŇ  S 167 Kristus Pán 

 

OHLÁŠKY 

 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi Spasitel celého světa, Ty jsi ta cesta, pravda i život, v Tobě má 

všechen život smysl a cíl. Prosíme Tě proto za všechny lidi, za celý svět.  

Ty, který jsi chodil po této zemi a vracel slepým zrak, chromým chůzi a hluchým sluch, 

nedopusť, aby se nám skrytost tvého království stala omluvou vlastní lenosti, abychom 

tichostí zastírali slabost a pokorou nestatečnost. Dej nám sílu a moudrost, abychom dovedli 

jednat, když jednat máme, a čekat, když je čekat třeba. Nauč nás mlčet, když je čas ticha, a 

mluvit, když je čas slov. 

Příteli celníků a hříšníků, prosíme o odpuštění svých vin, prosíme též, abychom tvou milost 

nebrali lacino. 

Beránku obětovaný za hříchy světa, dej, abychom tu dovedli být pro své bratry, sestry i 

všechny naše blízké i bližní, ať už to od nás bude požádáno v jakékoliv podobě. 

Pane, dopřej nám vždycky vědět, že láska je silnější a přemáhá smrt. 

Nauč nás vidět své království, které v tomto světě trvá i po tvém vyvýšení na nebesa. Daruj 

nám sílu, abychom se nerozpakovali dát pro toto skryté království všechno, co máme. 

Kriste, který jsi slíbil, že zůstaneš se svými učedníky až do konce časů, dej, ať je tvá církev 

přes bolest svého rozděleni i ostudu nevěry přece znamením pravdy a lásky v tomto světě. 

Prosíme za země, kde je válka či hlad, kde panuje bezpráví a útlak, kde je pravda umlčována a 

zapírána, kde jsou lidé ohlupováni a manipulováni. Smiluj se, Spasiteli světa, sešli svého 

Ducha a obnov tvař země. A společně se modlíme tak, jak jsi nás to Ty sám naučil: Otče 

náš… 

 

PÍSEŇ  S 318 Vinný kmen 

 

POSLÁNÍ 1J 4, 9-12 

POŽEHNÁNÍ A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po 

krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na 

věky věků! Amen. 

 

PÍSEŇ  419 Mocný Bože 


