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

še Krista. 

INTROIT Ž 119, 155-159 

PÍSEŇ  702 Mír na zemi daruj nám 

 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Milostivý Bože, shromáždili jsme se opět ve tvém jménu, abychom 

ti vzdali chválu a děkovali za tvé dobré dary nám lidem. Děkujeme 

ti, že se nás stále, a tak trochu nepředstavitelně ujímáš a dáváš nám 

zakoušet svůj dar milosti a svobody. Děkujeme ti, že se k tobě mů-

žeme obracet jako ke svému Pánu a že pro nás vždy máš své místo. 

Prosíme tě, odpusť nám, když na tebe i na všechno tvé milosrdenství 

zapomínáme a řídíme se raději svými přáními a tužbami místo toho, 

abychom následovali tebe a tvou cestu lásky a pokoje. Prosíme tě, 

vysvoboď nás, když bloudíme a podávej nám svou pomocnou ruku, 

když nevíme, kudy kam. Prosíme tě, buď s námi se všemi i v tomto 

našem dnešním shromáždění přítomen svým svatým Duchem, oteví-

rej nám slova Písma, abychom je mohli přijmout do svých srdcí a 

myslí a stala se nám nadějnou zprávu nejen pro nás, ale i pro vše-

chen tvůj lid. Amen. 

 

1. ČTENÍ Iz 61, 1-3 

PÍSEŇ  631 Nám pomoz, Pane milý 

 

2. ČTENÍ Lk 4, 16-21 

 

Milé děti, 

 dnes si budeme povídat o létu Hospodinovy milosti. 

Co se vám vybaví, když se řekne léto? (obr., co všechno patří k létu) 

Tak a teď si představte, že Ježíš přišel do Nazareta (obrázek), kde 

vyrostl a šel do synagogy, aby tam četl z Písma (obrázek). A přečetl 

oddíl z knihy proroka Izajáše, který jsme slyšeli v prvním čtení, kde 

je psáno, že přináší všem lidem radostnou zvěst, tedy zprávu o tom, 

že Hospodin se ujímá vlády, a že přichází právě jeho království. 

A řekl to tak, že ta radostná zvěst, to evangelium patří právě těm 

chudým, lidem na okraji společnosti a že on sám je sem Hospodinem 

poslán proto, aby všem zajatcům vyhlásil propuštění a všem slepým 

navrátil zrak a všechny zdeptané propustil na svobodu. 

A tím vším zároveň vyhlásil léto milosti Hospodinovy, které tam 

znali už z dřívějších dob jako milostivé léto nebo také léto osvobo-

zení, kdy jednou za padesát let měli být všichni zajatci a otroci 

v Izraeli propuštěni na svobodu a všem dlužníkům měly být odpuš-

těny dluhy. To by se nám dnes líbilo, že jo. A toto léto milosti záro-

veň znamená, že vztah lásky Boha k člověku, člověka k Bohu a lidí 

k sobě navzájem pronikne úplně všechno a platí úplně pro všechny. 

A Pán Ježíš tím chce říci, že takhle nějak to bude i v Božím králov-

ství. 

 

Jenže a teď bych vám chtěl přečíst jeden příběh, který nám to naše 

dnešní vyprávění trochu zkomplikuje. Tak se pohodlně usaďte a mů-

žeme začít: 



Maminka čte Šárce z pohádkové knížky: „Jednoho dne přivedli před 

krále Martina loupežníka, který byl odsouzen na doživotí za to, že 

oloupil mnoho lidí. Ve vězení strávil 20 let a teď chtěl nového krále 

požádat o propuštění. Všichni čekali, že ho král nechá zase uvrhnout 

do žaláře. 

Ale loupežník padl před králem na kolena a prosil: ‚Králi, slituj se 

nade mnou a uděl mi milost. Já se polepším a budu se živit poctivě.‘ 

Král byl dobrý, smiloval se nad ním a propustil ho na svobodu.“ 

„Já bych ho na svobodu nepustila,“ vpadne Šárka mamince do řeči. 

„A pročpak?“ ptá se maminka a odkládá pohádkovou knížku. 

„No, protože byl předtím tak zlý.“ 

„To ano, ale král byl hodný, a proto mu odpustil zbytek trestu. Dal 

mu novou šanci k životu.“ 

„Ale zlým lidem by se přece nemělo odpouštět,“ namítá Šárka. 

„Ale Šárko, každý z nás dovede být zlý, udělá špatné rozhodnutí 

nebo něco špatného. Každý se může změnit. Potřebujeme odpuště-

ní.“ 

„Já ale nejsem tak zlá, jako ten loupežník,“ namítá opět Šárka 

a prohlíží si obrázky v knížce. 

„Ano, ale odpuštění nepotřebujeme jenom tehdy, když uděláme něco 

moc zlého, neobejdeme se bez něho ani v mnohem menších věcech. 

Dneska ráno jsi vzala Šimonovi jeho autíčko a nechtěla mu ho vrátit. 

Šimon kvůli tomu plakal.“ 

Šárka si dobře pamatuje, jak dneska její malý bráška plakal, když mu 

vzala autíčko a schovala mu ho. 

„Mami, ale co když ten loupežník, až bude na svobodě, bude zase 

loupit a okrádat lidi?“ 

„No, to záleží na něm, jestli se polepší nebo ne.“ 

„Já bych si přála, aby se polepšil.“ říká Šárka a podává mamince 

knížku. 

A maminka pokračuje ve čtení: „Král Martin byl dobrý král a lidem 

v jeho království se žilo dobře…“ 

 

Tak co děti, myslíte si taky, že měl král Martin raději loupežníka 

zase uvrhnout do vězení? (Nechat děti odpovídat. Potom pokračo-

vat.) Pán Ježíš se svým sousedům ve městě, kde vyrostl — 

v Nazaretě, představuje podobně jako tento král. Představuje se jako 

ten, kdo nabízí milost a svobodu. 

A vy si opět můžete představit, jakou radost musel mít ten loupež-

ník, když ho král Martin nenechal opět zavřít do vězení, ale pustil ho 



na svobodu. Můžeme si představit, že tato radost dala loupežníkovi 

sílu, aby se opravdu polepšil a už nikoho neokrádal. A podobně to 

říkal lidem Ježíš: „Pán Bůh vám odpustil vaše hříchy, nezlobí se na 

vás. Nemusíte se bát, že vás potrestá. Chce, abyste měli radost 

z toho, že je dobrý, a abyste se polepšili, protože vás má rád.“ 

Součástí Ježíšova poselství je ale taky varování před tím, co člověku 

tuto radost může vzít, co člověka může zotročit. Především je to 

chamtivost. Víte děti, co je to chamtivost? 

Podobně jako chamtivost může člověku pokazit život taky zloba, 

závist, nenávist… To všechno jsou věci, od kterých nás chce Pán 

Bůh skrze svého služebníka osvobodit. A jeho radostná zvěst je 

v tom, že i když jsme už něco pokazili, tak je z toho cesta ven. Po-

dobně jako tomu loupežníkovi, i nám nabízí Bůh milost, tedy odpuš-

tění a možnost začít znovu a líp. 

A takhle nějak to chodí i při Večeři Páně. Právě při ní nám Pán Bůh 

ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu a jeho oběti nabízí svou milost, 

svůj pokoj a své odpuštění. Amen. 

PÍSEŇ  694 V království Božím 

 

OHLÁŠKY 

 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, 

Děkujeme ti, že se počátkem tvé činnosti na tomto světě a mezi námi 

lidmi mohlo stát právě tvé kázání v Nazaretě, které nás o tobě, tvém 

Otci, lidech kolem nás, ale hlavně nás samých nutí přemýšlet trochu 

jinak než dosud. 

Prosíme tě za všechny chudé, zajaté, slepé, zdeptané a zbloudilé. Ať 

se jim všem dostane tvé radostné zvěsti o propuštění, uzdravení, 

vyhlášení tvé spravedlnosti pro všechen lid. 

Prosíme tě i za všechny, kdo se k tobě obracejí zády a nejraději by o 

tobě neslyšeli už ani slovo. Odpusť jim i nám a navracej nás na tu 

svou cestu. 

A přimlouváme se za všechny děti v tomto našem sboru, ať je jim 

Ježíšova zpráva o radosti, milosti a pokoji tím největším povzbuze-

ním do jejich života a životního putování. 

A prosíme tě i za nás za všechny, ale i za celý tento svět, buď nám 

všem nablízku a opatruj nás od všech zlých věcí, 

Když k tobě společně voláme tak, jak jsi nás ty sám naučil: Otče 

náš… Amen. 

 

PÍSEŇ  S 135 Posila na cestu 

 

POSLÁNÍ 2Kor 9, 6-7 

 

POŽEHNÁNÍ Hospodin ti požehnej a ochraňuj tě. Hospodin rozjas-

ni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou 

tvář a obdař tě pokojem. Amen. 

 

PÍSEŇ  485 Král věčný nás požehnej 


