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Bible – Bohoslužby a nedělní ráno před nimi – Budoucnost –  
Cesty – Církev – Člověk – Deprese – Domov – Dovolená a volný 
čas – Epidemie – Hudba – Chvály – Jídlo – Láska – Misie – Nejis-
tota – Nemoc – Opuštěnost – Peníze – Postižení – Práce – Před 
smrtí – Přímluvy – Příroda – Radost a smích – Ráno a nový den – 
Rodina a děti – Smrt – Stárnutí a stáří – Strach – Svět – Těžkos-
ti – Uprostřed dne – Úroda – Vděčnost – Večer – Víra – Vníma-
vost – Vyčerpání – Vzpomínání – Vztahy

Bible

Kriste, milý Pane a mistře, tys nám otevřel pravý smy-
sl svého slova. Dej, abychom mu rozuměli stále lépe. Posiluj 
nás svým slovem a pomoz nám, abychom podle něj také žili 
a jednali. 

Tobě, Otci i svatému Duchu budiž chvála a dík navěky.
Martin Luther

Milostivý a svatý Bože,
stvořil jsi nás k svému obrazu.
Dej nám moudrost, abychom tě poznali.
Horlivost, abychom tě hledali.
Oči, abychom tě zahlédli.
Srdce, abychom o tobě přemýšleli.
Život, abychom tě zvěstovali.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Z liturgie německých reformovaných církví

Když je ve mně tma,
kam mohu jít?
Když k mé duši proniká chlad,
kam mohu jít?
Když mi čas prokluzuje mezi prsty,
kam mohu jít?
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Když ve mně stoupá neklid a trápí mě,
kam mohu jít?
K tobě chci jít, můj Bože,
tvá přítomnost, ať je mým světlem a teplem,
tvá blízkost, ať mi přinese pokoj a bezpečí.

Z liturgie německých reformovaných církví

Pane!
Naše matky, naši otcové o tobě dávno promluvili
a my máme jejich promluvy ve svých rukou, v těchto sta-

rých textech.
Máme nyní v úmyslu studovat tebe,
 potěžkat a testovat,
 prozkoumat a posoudit,
 učinit tě „objektem“
 a tak získat titul.
Ve své jinakosti jsi studován toliko provizorně,
 jsi objektem jen předposledně,
 zvažován a testován pouze počátečně.
 Ale pak – jako vždycky – 
vyměníš místa u karetního stolku,
ty se staneš subjektem, který oslovuje,
panovníkem, který přikazuje,
matkou, jež miluje,
bojovníkem, který zvolil obranu.
A my vidíme, že studium se vyměnilo za chválu a vzývání.
 Prosíme tedy o svobodu milovat tě celou myslí,
 abychom poznávali, jak sami jsme poznáni
 a v poznávání milovali a vzývali
 a v milování a vzývání uposlechli
  k tvé chvále
  a nám k radosti.

Walter Brueggemann
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Pane!
Dej nám uši soboty.
 Někdy to vypadá, žes nám dal
oči, které nemohou vidět,
uši, které nemohou slyšet
a srdce, abychom nevěděli
a my to postrádáme.
 Zapracuj dnes na našich uších.
 Vyčisti je, obřež je,
 obrať je tak, aby se rozechvěly pro cesty,
  jimiž jsi při nás uvolnil síly smrti pro moc života.
Dej nám, abychom nežili v bezpečné prostřednosti,
v povrchnosti,
postrč nás na hranu,
kde se dějí činy.
Tvé činy, jimiž působíš všechny ty hrozné pátky
a všechny ty úžasné neděle.
Dej nám uši soboty, pro tebe rozechvělé.
Prosíme ve jménu tvého sobotního dítěte.

Walter Brueggemann

Pane!
Jsme děti jiného světa
 Za tajemství tohoto textu,
za příběh očí, které viděly, a uší, které slyšely
tento text,
vzdáváme díky.
 Naše oči mají šupiny,
naše uši nejsou obřezány,
jsme dětmi jiného světa.
 Prosíme za dar vnímavosti.
Prosíme za energii a odvahu
nepustit z ruky tento text,
dokud z něj nezískáme tvé požehnání.

Walter Brueggemann
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Pane!
Jak v tomto textu přebýváš.
 My vyznáváme, že jsi stvořil nebe a zemi.
Jsme ohromeni tvou mocí.
Jsme obklopeni tvou milostí.
 A teď přicházíme s tímto podivným textem
 se všemi jeho písmenky a puntíky
 se všemi tečkami a zámlkami.
Když si představujeme, že tvá vznešenost je nám počáteč-

ně dána
 v detailu a nuancích tohoto textu,
jak v tomto textu přebýváš,
jak otevíráš své skryté já
 skrze otevřené a zavřené slabiky…
to nevíme a nechápeme.
 Žádáme o trpělivost, bdělost, soudnost a svobodu,
 když sledujeme, jak se tvá nehybnost
pohybuje od hlásky k hlásce.
 Vzdáváme ti díky, že ses vtělil do textu,
tak mocně zatextován jsi ty.
Vzdáváme díky ve jménu Ježíše,
který byl tak hluboce zatextován.

Walter Brueggemann

Bohoslužby a nedělní ráno

Milý Pane, mám přece tvoje slovo a vím, že tys to byl, kdo 
mi dal život. Ty dobře vidíš, že ne všechno je tak, jak má být. 
Nevím, kde jinde hledat pomoc než u tebe. Proto mi pomoz. 
Vždyť jsi řekl a přikázal, že máme prosit, hledat a klepat, a pak 
že určitě dostaneme, nalezneme a budeme mít to, po čem 
toužíme.
Martin Luther

Udělám si čas
půl hodinu času
půl hodinu
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ztišení k Bohu
kterému patří hodiny
poloviny
i celé
pokusím se
naslouchat
pokusím se ho
volat
ubývá mi
čas
nezastavím ho
ty máš nadbytek
věčnosti
prodluž
můj čas.

Rudolf Bohren

Dávej nám, Bože, slyšící uši, abychom ve svém marném 
životě směli slyšet o velikých věcech, které jsi pro nás k veli-
kému překvapení na věky připravil skrze Krista, našeho Pána. 
Pane, smiluj se nad námi a dej nám svůj pokoj. Jak vysoko nad 
zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad 
těmi, kdo se ho bojí.
Jiří P. Štorek

Bože! Ty, který třtinu nalomenou nedolomíš a čadící knot 
neuhasíš a hříšníky k sobě pozvedáš a nad námi se slitováváš 
a prostíráš před námi stůl svého Syna, buď od nás pochválen. 
Zaujmi náš život a pozdvihni nás k sobě do jeho království.
Jiří P. Štorek

Kam bychom utekli a před kým bychom otvírali svou duši, 
Pane, než k tobě a před tebou. Jen tvé slovo je slovem plným 
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pravdy, jako meč ostrý na obě strany. Soudí a zastává se nás 
zároveň. Jen před tebou poznáváme všechnu svou propadlost 
smrti a beznaději, svůj hřích, strach a špatné činy, všechny své 
chyby, omyly, bludy, křivdy, které jsme spáchali. Jen ty nás sta-
víš na nohy a posíláš znovu do služby. Nehleď proto, prosíme, 
na naši mdlobu, naplňuj nás mocí svého Ducha života, aby-
chom byli tvými věrnými služebníky, zastánci tvého milosr-
denství pro všechny. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně 
se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.
Jiří P. Štorek

Bože, světlo tvého milosrdenství a věrnost tvé smlou-
vy proniká dějinami tvého lidu odpradávna i dnes a do temné 
budoucnosti. Děkujeme ti, že jsi nám dal uši, abychom slyšeli 
tvé slovo, a že jsi nám dal živé srdce, které ty učíš, aby je přijalo. 
Odpusť nám, že jsme se mnohokrát zahleděli do svých vlast-
ních sil a schopností nebo výpočtů, co dnešek a dnešní doba 
přináší. Nauč nás chodit zpříma a dej nám zrak upřený k pří-
chodu tvého Syna, krále pokoje, Ježíše Krista.
Jiří P. Štorek

Dej nám, Bože, aby tvé skutky pronikaly do hlubin naše-
ho srdce a mysli i vůle, aby se staly impulsem k novým činům 
odvahy, lásky, věrnosti a vytrvalosti, aby ustupoval hřích 
a rozmáhala se láska a solidarita. Nehleď na naše viny, ale 
dopřej nám, v jasu svého slova, znovu povstat v následování 
Krista beze strachu. Pane, smiluj se nad námi.
Jiří P. Štorek

Bože, prosíme tě, buď svým Duchem v našem středu.
Ať k nám tvůj Duch, ten, který mluvil ústy našich před-

ků ve víře, ten, který mluvil ústy Kristovými, promlouvá, ať 
je naším středem nejen v této chvíli, ale nechť se stane páteří 
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našich životů, nejvlastnějším motivem našich dní, našeho 
zápasu mezi nicotou a životem věčným.

Přijď, tvůrčí Duchu, přijď a promlouvej k nám. Dej pak, 
ať tě zaslechneme, ať tě nemineme, ať tě nezmanipulujeme 
a nezařadíme do přihrádky toho, co už je za námi, a pomá-
hej naší nedověře, naší neschopnosti vymanit se z kleští naší 
malosti.

Dej, ať slyšíme tvůj hlas – hlas volajícího na poušti.

Svatý Bože,
v této vzácné chvíli se odmlčujeme a shromažďujeme se 

k slyšení tvého slova.
A proto se odpoutáváme od svých pracovních povinností
a od svých hravých fantazií;
od svých zahlcujících úzkostí, jež nás zaplavují,
od svých ctižádostí tak tuze silných.
Osvoboď nás v tuto chvíli od všeho, co rozptyluje,
abychom se soustředili k naslouchání,
abychom uslyšeli,
abychom se změnili. 

Walter Brueggemann

Spravedlivý a milostivý Bože, který jsi nás stvořil, děku-
jeme ti za dnešní setkání, za otevřený a společný prostor. Pře-
mýšlíme dnes o bohoslužbách a ty víš, jak na tom jsme. Zpívá-
me ti písně, ale mnohdy to nejsou písně nové, modlíme se, ale 
myšlenky se nám rozbíhají. Když posloucháme biblická čte-
ní a kázání, jsme spokojeni, když tam slyšíme to, co je zrovna 
nám vlastní, ten náš důraz. V ohláškách zjistíme, co všechno 
se ve sboru děje, ale kolikrát bychom se na tom radši nepodíleli. 
Přijmeme poslání do dalších dnů, ale ve všedních chvílích si na 
něj ani nevzpomeneme. Naše srdce jsou od tebe daleko kvůli 
povrchním myšlenkám nebo tíživým starostem. Prosíme tě, ať 
během toho našeho povídání neztratíme ze zřetele tebe, který 
jsi ve svém Synu přišel do našeho světa.





Modlitby nedělní 
a sváteční
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První adventní neděle
Jásej vesele, Dcero sionská,
dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská!
Hle, tvůj král k tobě přichází,
spravedlivý a vítězný;
pokorný, sedící na oslu,
na oslíku, osličím hříbátku. 
(Zachariáš 9:9 B21)

Přijď, Spravedlivý,
a zjednej právo těm,
kdo byli okradeni o štěstí i o život.
Přijď, ty, který pomáháš,
a povzbuď všechny,
kteří jsou zoufalí ze sebe samých i ze života.
Přijď, králi Pokoje,
zasvěť nás do svého šalomu,
vyuč nás v něm.
Dokonči to,
k čemu nám scházejí síly,
a udrž při životě naši naději
v tebe a tvé přicházející království.

Sylvia Bukowski

Milosrdný Bože,
děkujeme ti, že jsi v Ježíši přišel do tohoto světa.
Přijď a potěš ty,
kteří se právě v těchto dnech cítí ztracení,
a právě teď je hrozně bolí,
že jim někdo nebo něco chybí.
Přijď a osvěž ty,
kteří jsou unavení na těle i na duši,
jejichž víra a naděje
pro mnohá zklamání a rozčarování vyschly.
Přijď a probuď k novému lidství ty,
kteří kolem sebe rozšiřují jen strach a děs,
kteří jsou lhostejní k cizímu utrpení,
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kteří myslí jen na sebe.
Přijď a zachovej trpělivost a síly těm,
kteří se zasazují za pestrou společnost,
kteří žádají a pracují pro budoucnost života
všeho stvoření.
Bože, přijď svým milosrdenstvím k nám všem,
vládni našemu světu,
aby to, co je rozervané, bylo uzdraveno,
aby se rozšiřovaly mír a pokoj,
které jsi nám zaslíbil. 

Sylvia Bukowski

Pane, věčný a všemohoucí Bože,
uprostřed tohoto šedého času
přicházíme k tobě,
abys ty přišel k nám.
Prosviť nás svým světlem
a proměň všechno, co žije v temnotě.
Dej nám svou milost,
vyžeň a zaplaš všechno zlé,
odpusť viny.
Pomoz nám svou silou,
abychom tvé svaté jméno ctili
a radovali se ze života,
který jsi nám dal.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje od věčnosti do věčnosti.

Manfred Josuttis

Pane Bože,
slavíme dnes první adventní neděli,
děkujeme, že se do ní neprobouzíme sami,
děkujeme, že máme u koho čerpat sílu k dalšímu dni,
děkujeme, že se máme komu svěřit s naším strachem,
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děkujeme, že máme pro koho pracovat,
děkujeme, že se máme s kým radovat,
děkujeme, že jsi přišel do tohoto světa,
děkujeme, že jsi tady s námi.

Pane Ježíši Kriste,
nevíme, kdy se pro nás vrátíš, ale chceme tvůj příchod 

vyhlížet.
Nerozumíme všem cestám, kterými k nám přicházíš a jsi 

s námi.
Ale jsme vděční za to, že mezi námi přebýváš – v Duchu 

svatém.
Dokonce nerozumíme ani cestám našeho života, kterými 

nás vodíš.
Ale věříme, že kráčíš před námi a razíš nám cestu  

do tvého království.
A tak tě chválíme za to, že nás nenecháváš osamocené 

v tomto čase,
ale jsi nám nablízku.
Tak jako jsi byl po staletí nablízku svému lidu, našim 

předkům.
Tím více si přejeme být s tebou v plnosti.
Prosíme tě, odpusť nám, kdykoli na tebe zapomínáme
a vzdalujeme se od tebe.
Odpusť nám, když duchovně usínáme.
Svým slovem i Duchem nás očišťuj, probouzej a zostři náš 

duchovní zrak.
A přijď brzy, Pane Ježíši.

Dobrý Bože,
ani nevíme jak, a opět nastal advent.
Prosíme, otevři naše do sebe zasukované myšlení.
Zahřej nás svou blízkostí tak, že pochopíme,
jak pošetilé by bylo žít bez tebe.
Zažeň smutek nad tím, co jsme neudělali, promeškali,
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nač jsme zapomněli.
A pomáhej objevovat úlevu,
která pramení z toho, že tvůj syn přinesl tolik dobrého,
že vůči tomu jsou naše promarněné možnosti 

bezvýznamnou událostí.
Ty jsi, Pane, naše síla, naše píseň, naše spasení.
Ujmi se nás a změň nás, a budeme zachráněni.

Druhá adventní neděle
Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, 

protože se blíží vaše vykoupení! (Lukáš 21:28 B21)

Dobrotivý Bože,
mnozí z nás vyhlížejí vánoční svátky s radostí.
Jiní jsou však pod velkým tlakem,
hněv a zloba jim ztěžují život,
nemohou se vzpamatovat z rozchodů a úmrtí,
a to všechno jim plní hlavu tak,
že nedokáží vnímat nic jiného.
Rozprostři se svým dobrým Duchem
v našem středu
a nauč nás vzájemně se dělit o břemena i radosti,
abychom společně žili z naděje.

Sylvia Bukowski

Pane Bože,
přicházíš mezi nás, tiše a nenápadně.
Jednáš a my si toho mnohdy ani nevšimneme.
Hodně mluvíme o strachu
a šílených událostech, které se dějí ve světě.
Málo se rozhlížíme po tvých stopách kolem sebe.
Čekáme na tebe
a přitom s tebou vlastně zas až tak moc nepočítáme.
Prosíme, přijď a nenech se odbýt.
Nepřestávej čekat, že ti uděláme místo,
že se k tobě přidáme.
Dej nám pokorná srdce
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