
Litomyšl, 4.3.18, dětské 

 

  Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. 

POZDRAV Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježí-

še Krista. 

INTROIT Ž 107, 1-3 

PÍSEŇ  627 Má duše Boha velebí 

 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno po vší zemi. 

Chválíme tě a velebíme za tvou přítomnost uprostřed nás. Jsi s námi, 

i když my tu zrovna nejsme, pamatuješ na nás, když máme jiné sta-

rosti, hledáš nás, když bloudíme. Děkujeme ti, že na nás nezapomí-

náš, že nám odpouštíš, když chodíme, kudy nemáme, že nás neustále 

vracíš ke svému slovu. Prosíme tě, buď s námi v tento čas, buď 

s námi, když se snažíme najít cestu tam, kde bychom chtěli i my 

sami být. Odpusť nám naši nepokoru a probouzej v nás to, co je tobě 

samému nejmilejší. Děkujeme ti za tvého syna a našeho Pána Ježíše 

Krista, i díky němuž máme pamatovat i na všechny, kdo tu s námi 

ani teď nejsou nebo být nemohou. Prosíme tě, smiluj se v jeho jménu 

nad námi všemi. Amen. 

 

1. ČTENÍ: Mt 18, 1-5 (ve spolupráci s tím nejmenším a nejmlad-

ším, kdo tam bude) 

PÍSEŇ  S 355 Vlak Boží 

 

TEXT KÁZÁNÍ: Mt 18, 10-14 

 

Milí přátelé v Kristu, milé děti! 

(připravit si do flanelografu obraz večeře Páně, stáda ovcí, jednu 

samostatnou ovci a jednoho pastýře a vytáhnout tu jednu ovci)  

Co myslíte, že to je? A proč myslíte, že jsem ji takhle zvlášť vytáhl? 

Ano, dnes si budeme povídat o jedné takové zbloudilé ovci a jak ji 

najít a proč případně vrátit do stáda… (položit ji na stůl Páně) 

A kdo myslíte, že je tento chlapík (ukázat obrázek pastýře)? A co 

myslíte, že tam, tady dělá a proč? Aby se totiž ty ovce udržely po-

hromadě, potřebují někoho, kdo je vede, kdo je povede na úrodná 

místa, kde se budou moci v klidu pást a být spolu.  

Ten pastýř si však najednou všiml, že mu jedna ovce chybí. Co mys-

líte, že s tím udělá?  

On se na ni klidně mohl rozzlobit, mohl si říci – hloupá ovečka, mů-

že si za to sama. Ale to on neřekl. On vlastně neřekl nic a rovnou se 

ji vydal hledat.  

A děti, víte někdo z vás, kde by tu ovci našel? Ano, najde ji na stolu 

Páně. Najde ji a přivede, vrátí zpět do stáda.  

A teď to bude trochu složitější, co myslíte, že to s tím stádem uděla-

lo? Měli z toho vůbec radost? Proč ano, ale proč třeba taky ne?  

Pán Ježíš v tomto podobenství naráží na dvě věci: jednak na to, že 

bychom si ve svých společenstvích měli všímat i toho, jestli někdo 

nezabloudil, že bychom měli jeden druhého ujišťovat, že nám není 

jedno, jestli s námi je nebo ne a že i kdyby zabloudil, tak si toho 

všimneme. Že se ho vydáme hledat, i kdyby třeba provedl něco, co 



nás zlobí, a to hlavně proto, že s tím hledáním je vždy spojené i od-

puštění.  

Pastýř „odpustí“ zbloudilé ovci, že šla, kam neměla a stádo odpustí 

svému kousku, že je ten pastýř nechal na chvíli na horách, aby se tu 

jednu, tu stou, vydal hledat.  

A pak z ní měl i patřičnou radost, dokonce víc než z těch devětade-

vadesáti, které nezabloudily, což je velmi důležité. 

Že totiž ta možná zloba na tu jednou, která se někde zapomněla, pře-

kryla radost z toho, že ji našel. 

A teď se vás, milé děti, zeptám, vzpomenete si, kdy vám doma rodi-

če něco odpustili?  

Pán Ježíš lidi kolem sebe ujišťoval, že právě vzájemným odpuštěním 

vytváříme domov. Že právě odpouštění je základem Boží stavby 

církve. Že bez Božího odpuštění bychom zabloudili. A právě Boží 

odpuštění nám lidem a odpuštění si sobě navzájem je i cestou 

k večeři Páně, kterou máme tamhle nahoře (a nechat jedno dítě při-

nést a pověsit obrázek večeře Páně). 

A dokázali byste si i vy sami vzpomenout, o čem je Večeře Páně, 

čím začíná? 

Vyznáním vin a prosbou o odpuštění. 

A kdo přitom vedle sebe stojí? Dospělí i děti, všichni jsou tam spo-

lečně, nikdo není víc nebo méně, občas nám to moc nejde, ale mů-

žeme se o to stále i s Boží pomocí pokoušet, být spolu a ničeho se 

nebát. Ale o tom všem zase někdy příště. Amen  

 

PÍSEŇ  S 148 Kdo na kolenou klečí  

 

OHLÁŠKY 

 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Všemohoucí náš Pane a Bože, moc tě prosíme, abys nám ukazoval, 

jak si být navzájem povzbuzením. Abys nám dával sílu přát jeden 

druhému tvoji lásku. Chceme do tvých rukou svěřit všechny své 

blízké i vzdálené, děti i jejich rodiče. I lidi opuštěné a osamělé, rodi-

če bez dětí, děti bez rodičů. Svěřujeme ti i všechny ty, kdo děti 

z nějakého důvodu nemají nebo mít nemohou. Prosíme tě, posiluj i 

nás v našich zápasech o druhého člověka, pomáhej nám na cestě 

jednoho k druhému. Modlíme se za všechny, kdo potřebují slyšet tvé 

slovo o tvé přítomnosti, prosíme tě, ať se k nim dostane v pravý čas. 

Také se přimlouváme za celou tvou církev, ať v ní má každý z nás 

své místo, přimlouváme se i za spolupráci s ostatními církvemi 

v ekumeně, otevírej nám dveře ke společným otázkám a hledáním 

odpovědí. Přimlouváme se za všechny, kdo v tvé církvi, jejíž zákla-

dy jsi nám položil ve svém Synu, slouží tvým slovem a pomáhají ve 

tvém jménu, buď jim posilou i povzbuzením. Prosíme tě za všechny 

studenty teologie, jejich učitele i za celý současný vikářský ročník. 

Prosíme za všechny vikáře i vikářky, i jejich následovníky i ty, kdo 

byli před nimi a již slouží na svých místech. Prosíme tě za společnou 

radost, pokoj i za celé společenství tvého lidu. Ať tu můžeme být 

jeden pro druhého. A prosíme tě za celý tento svět, prosíme za vzá-

jemné přijímání, prosíme za všechny, kdo hynou tváří v tvář zlobě a 

nenávisti. A své skryté a osobní prosby vkládáme do naší společné 

modlitby, jak ji nás tvůj Syn naučil: Otčenáš… Amen.  



 

PÍSEŇ  S 233 Odpusť 

 

POSLÁNÍ Fp 2, 5-11 

 

POŽEHNÁNÍ 

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne 

tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho 

zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a 

vcházení nyní i navěky. Amen 

 

PÍSEŇ  623 Důvěřuj se v Pána 


