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Sabat - odpočinutí 
Ekumenická neděle – 22. září 2013 
17. neděle po svaté Trojici  
(Liturgii bohoslužby Slova připravil Studijní odbor Rady Církve bratrské) 

 

 
Pozdrav a uvedení do bohoslužby 
 
Předsedající (P):  Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost 
Ducha svatého se všemi vámi. 

(2K 13,13) 
 
Předsedající přivítá přítomné, představí zástupce církví a krátce uvede liturgii 
ekumenické bohoslužby. 
 
(P) Podle Bratrských hesel se v neděli 22. září 2013 čtou biblická hesla o dni 
odpočinutí. Sabat – přerušení práce – není pro naši současnou civilizaci běžné. 
Transformace naší společnosti a k ní touha po vyšší životní úrovni, roztáčí spirálu 
dalších úkolů a nikdy nekončící práce. Nároky života v dnešní době před nás staví 
tolik úkolů, že sedmý den odpočinutí bývá pouze příležitostí k další práci, kterou 
jsme nestačili realizovat během týdne. V Desateru Božích přikázání mají slova o 
šesti dnech práce a sedmém dni odpočinutí zvláštní důležitost. Přesto i my křesťané 
se dáme často spoutat ďábelským spěchem a zapomínáme na rytmus práce a 
odpočinku. Důsledky nebývají zanedbatelné. Objevuje se ztráta radosti z vykonané 
práce, různé formy „vyhoření“, odcizení od našich bližních a k tomu všemu také 
odcizení od Boha. Je sedmý den povinností nebo milostí? Je nám břemenem nebo 
požehnáním? Jak trávíme svůj sabat? Vždyť biblický sabat nám dává teologickou a 
praktickou pomoc pro zvládnutí jedné z našich velkých životních šancí – našeho 
času. 

 

Píseň: Bože, tebe chválíme (Křesťanský kancionál CB, č. 1) 

1. Bože, tebe chválíme, | před tebou se skláníme | s neskonalou radostí, | 
se srdečnou vděčností, | neb nám sebe dáváš znáti,  | něžně miluješ nás 
vždy, | Otec milý v Kristu jsi,  | dětmi ráčíš nás v něm zváti. 
 

2. Chválíme tě s vroucností, | žes nám poslal z výsosti | Syna svého 
drahého, | hřích náš vložils na něho | a my svobodni jsme nyní. | Vzhůru, 
srdce, vznes se, vznes, | vesele ať zní tvůj ples | z Božího tu dobrodiní! 

3. Chválíme tě uctivě, vděčně, vroucně, ohnivě, | díky tobě vzdáváme, | 
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nad tvou láskou jásáme, | vždyť jsme lid tvůj vykoupený. | Tys nás 
v poušti nenechal, | tys nám život věčný dal: | Bože náš, buď velebený! 
 

4. Z Ducha znovuzrozeni, | s tebou v Kristu spojeni | spásy máme jistotu, | 
tvoji známe dobrotu, | tebe, Bože, velebíme. | Díky tobě vzdáváme, | že 
jsme tvoji, jásáme, | tebe, Otče, vděčně ctíme. 

 

Úvodní kající modlitba: (někdo ze zástupců církví) 

 
Absoluce: (P) 
A protože jsme všichni zhřešili a potřebujeme Boží milost, pokořme svá srdce před 
Pánem Bohem, vyznejme své hříchy a nedostatky v touze po Boží milosti a pomoci 
a s pevnou vírou a důvěrou v jeho milostivá zaslíbení. Nechť každý ze srdce odpustí 
svému bližnímu, aby náš nebeský Otec odpustil také naše hříchy a poklesky. Pokud 
toto činíme, smíme být zproštěni svých hříchů na základě zaslíbení našeho Pána 
Ježíše Krista, který řekl: Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Ve jménu 
Otce, Syna a Ducha svatého, amen. 

Pozdravení pokoje: (P) vyzve k pozdravu pokoje 

 
Uvedení tématu ekumenické neděle: (P) 

Slovo „Sabat“ pochází z aramejštiny a vyjadřuje „ustat, zastavit, přerušit“. Bývá 
používáno pro zachovávání odpočinku sedmého dne týdne. Není to vyjádření nic 
nedělání, pouhého odpočinku, ale zastavení pracovních aktivit. Vzorem je sám Pán 
Bůh, který po šesti dnech tvoření své dílo přerušil. Hospodin viděl, že dílo bylo 
dobré a tak se jakoby ohlíží na to, co bylo vykonáno. V Gn 2,3 čteme: „A Bůh 
požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské 
dílo.“  

V Bibli je „sabat“ znamením mezi Bohem a jeho lidem na zemi. Je pravdou, že 
dar zastavení všedního díla a společenství s Bohem nebyl vždy dobře využíván. Již 
ze Starého zákona vidíme, že byl systematizován a lidé se častěji zabývali 
zákonickým svěcením sedmého dne odpočinutí, než výsadou přerušení svých 
všedních prací. Ježíš musí ukázat, že tento den byl učiněn pro člověka a že je to 
den, ve kterém je možné uzdravovat a jiným způsobem posloužit potřebným. 
V epištolách je sabat používán jako stín věcí, které mají přijít.  

Sabat vyjadřuje přerušení práce a dává možnost k ocenění výsledků pracovního 
úsilí. Ve výrocích knihy Deuteronomium (5,12-15) Pán Bůh spojuje sabat 
s vysvobozením z otroctví. V Egyptě žádný sabat nebyl a byla tam jen otrocká 
práce. Život bez dne odpočinutí je otroctví. Pokud nedokážeme svou práci přerušit, 
ženeme se za úspěchy a blahobytem, zotročujeme kolem sebe své zaměstnance, 
dokonce o sabat připravujeme své děti, potom jsme moderními otrokáři. Sabat je 
deklarace svobody!  
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Sabat je více než jen odpočinek těla. Jde také o odpočinek duše. Potřebujeme 
odpočinek od úzkostí a napětí práce. Potřebujeme se vymanit z materialistické 
honby za penězi, nebo ze získávání reputace množstvím vykonané práce. Dostat 
se ze zajetí přepracovanosti, to vyžaduje hluboké spočinutí v Kristově dokonaném 
díle spásy. Pouze na základě tohoto Kristova díla budeme mít odvahu pravidelně 
vypnout od své každodenní práce a budeme moci získávat rovnováhu ve svém 
životě. Ježíš sám sebe označuje jako Pána soboty (Mk 2,27-28). 

Ježíš nás i dnes zve (Mt 11,28-29): “Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte 
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a 
učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí 
svým duším.“ Jedním z velkých požehnání evangelia je dar takového odpočinutí, 
jaké nám nemůže dát nikdo jiný a nic jiného. Pojďme, při dnešní bohoslužbě 
společně, k dárci skutečného Božího odpočinutí.   

 
 
Píseň: Pane, ty mne znáš (Křesťanský kancionál CB, č. 19) 

1. Pane, ty mne znáš,  víš nač čeká srdce mé, víš že šťastné je když tebe 
nalezne. Chci i zpěvem svým, Pane vzdát ti chválu svou, nehodnou. 
2. Vím, že v soužení znovu vždy mne navštívíš, láskou, milostí svou 
hojně obdaříš. Chci i zpěvem svým, Pane, vzdát ti chválu svou 
nehodnou.  
3. Chci tě oslavit, i když nemám mnoho sil, život svůj ti dát, bys z něho 
viny smyl. Chci i zpěvem svým, Pane, vzdát ti chválu svou nehodnou.  

 
 

Starozákonní čtení: Deuteronomium 5,12-15 (čte někdo z kongregace) 

12 Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. 
13 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 
14 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou 
práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj 
osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj 
otrok a tvá otrokyně tak jako ty. 
15 Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud 
vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, 
dodržovat den odpočinku. 

 

Novozákonní čtení: Židům 4,1-10 (čte někdo ze zástupců církví) 

1 Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, 
promeškal vstup do Božího odpočinutí. 
2 I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim 
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neprospěla, když ji vírou nepřijali. 
3 Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: 'Přísahal 
jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!' To řekl Bůh, ač jeho 
odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět. 
4 O sedmém dni je přece v Písmu řečeno: 'I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho 
svého díla.' 
5 Zde však čteme: 'Do mého odpočinutí nevejdou.' 
6 Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla 
nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli, 
7 určuje Bůh jiné 'dnes'. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo 
pověděno, říká: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!' 
8 Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším 
dnu. 
9 Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. 
10 Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh 
odpočinul od svého. 
 
 
Kázání: (homilií poslouží hostující kazatel) 
 
 
Píseň: Bůh je náš Pán a Král (Křesťanský kancionál CB, č. 6)  
	  

1.Bůh je náš Pán a Král, zpívejme mu píseň chval, bůh je náš Pán a Král, 
zpívejme mu píseň chval. S písní k němu přistoupíme, píseň všechno 
vypoví, s písní k němu přistoupíme, píseň všechno vypoví,  
2. Hospodin chrání nás, všechno v rukou drží svých, Hospodin chrání 
nás, všechno v rukou drží svých Přítomen je vždy a všude, nikdo se mu 
neztratí, přítomen je vždy a všude, nikdo se mu neztratí,  
3. On chce též s námi být, děti své on miluje, on chce též s námi být, 
děti své on miluje. Jeho slovům rozumíme, proto chceme za ním jít, 
Jeho slovům rozumíme, proto chceme za ním jít. 
4. Někdy jsme vzpurní též, vlastní cestou chceme jít, Někdy jsme 
vzpurní též, vlastní cestou chceme jít. Tvoříme si vlastní bohy a jim 
slepě věříme, tvoříme si vlastní bohy a jim slepě věříme 
5. Tak se nám ztrácí cíl, naše štěstí uniká, tak se nám ztrácí cíl, naše 
štěstí uniká. Od Krista se vzdalujeme, jeho pravdu nechcem znát, od 
Krista se vzdalujeme, jeho pravdu nechcem znát.  
6. On je Pán, hledá nás, zpívejme mu píseň chval, on je Pán, hledá nás, 
zpívejme mu píseň chval. S písní k němu přistoupíme, píseň všechno 
vypoví, s písní k němu přistoupíme, píseň všechno vypoví.  
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Přímluvné modlitby:  
Jednotlivé volné modlitby přinášejí zástupci shromážděných církví. Témata 
přímluvných modliteb by měla korespondovat s kázáním a hlavním tématem 
bohoslužby. Celé shromáždění se k jednotlivým prosbám připojuje slovy: 
 
„Prosíme tě, vyslyš nás“ nebo „Pane, smiluj se“, nebo zpěvem Kyrie eleison (podle 
Taizé, nebo jiného zpracování). 
 
P: Přimlouvejme se za moudrost k zařazení odpočinutí, reflexe Božího i našeho 
díla a oslavy do našich životů.  
 
Témata přímluvných modliteb: 

- za věrnost přikázání o sedmém dni odpočinutí, za ochranu před 
workoholismem 

- za obnovu fyzických sil i za obnovu vztahu s Bohem 
- za to, aby pro nás přikázání o sedmém dni nebylo břemenem, ale radostí 

a výzvou k oslavě  
- za obnovu vztahů v rodinách a v církvi při společném slavení Božího díla 

stvoření i připravené spásy a věčného dne odpočinutí v Ježíši Kristu 
- za církev, která vytváří prostor pro oslavu Božího díla 

 
 
Modlitba Páně 
P. uvede modlitbu Páně 
V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. 

Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. 

 
 
Áronovské požehnání 
P: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. (Nu 6,24-26) 

 
 
Závěrečná píseň: Ó požehnej nám, Pane (Křesťanský kancionál Církve bratrské 
č. 536) 
 

1. Ó požehnej nám, Pane, | požehnej z výsosti, | ať nad námi vždy plane 
| tvé světlo milosti! | I nad jinými všemi | ať Pravda tvá se skví! | Ó zjev 
již na vší zemi | své milosrdenství! 
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2. A dej, ať národové | v tvém světle plesají | a všichni jazykové | tvou 
chválu hlásají! | Ať žijí tvé dle rady, | jenž o vše péči máš | a všecko řídíš 
všady, | nebeský Pane náš!  
3. Nechť tedy hlas náš vděčný | vždy k Bohu vstupuje, | jenž časný 
chléb i věčný | nám z lásky daruje. | Dej Bůh své požehnání | vší země 
končinám, | ať před ním vše se sklání! | Bůh požehnej i nám!  

 
	  
Poznámky: 
P – je označení toho, kdo předsedá bohoslužbě (patrně parochus loci). V – 
znamená - všichni. 
Písně vyberme podle dostupných zpěvníků místní církve. Tam, kde je možné, 
využijme pro úvodní blok společného zpěvu (2 – 3 písně chval) hudební doprovod 
skupiny mládeže. 
Kázání může být výkladem čteného starozákonního či novozákonního textu, nebo 
obou. 
 
 
 


