


21.10.2012 

 
 

Jen v Bohu se ztiší duše má, 
od něho vzejde mi spása. 
Jen zmlkni před Bohem,  

duše má,  
vždyť on mi naději vlévá. 

 
Žalm 62 



21.10.2012 

1. Sám Hospodin můj pastýř ráčí 
býti,  
nebudu v ničem nedostatku míti. 
On na pastvách vždy zelených 
mne pase a k vodám tichým vodí 
v každém čase.  
Mou duši věčným občerstvením 
hostí a vodí věrně stezkou 
spravednosti.  

 

Píseň 444 



21.10.2012 

2. Když údolím jít stínu smrti 
musím,  
i tehdy, Pane, přítomnost tvou 
zkusím, tys se mnou, duch můj 
nic se nestrachuje:   
Tvůj prut a hůl tvá, to mne 
potěšuje. Ať kdekoli, ty všude při 
mně stojíš  a před nepřátel tváří 
stůl mi strojíš.  

Píseň 444 



21.10.2012 

3. Ty pomazuješ olejem mé 
hlavy,  
naléváš kalich můj, že pln je 
slávy. A nadto tvoje milost vždy a 
všude mne, dokud živ jsem, 
doprovázet bude, až jednou s 
díkčiněním Hospodinu ve 
věčném jeho domě odpočinu.  

Píseň 12 



21.10.2012 

Zpíváme 4x 



21.10.2012 

  

Zpíváme 3x 



21.10.2012 

Moudrost mi, Pane, dávej, abych 
po tvé cestě chodil.  
Moudrost mi, Pane, dávej,  
ať ve tmě nebloudím.  
Moudrost mi dávej,  
sám ji nemám, moudrost mi dávej,  
ať tě hledám.  
Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve 
tmě nebloudím. 

Píseň 440  



Příběh marnotratné ženy 

21.10.2012 



Jan 12,1-8 

21.10.2012 



Příběh o ženě, oleji a vlasech 
21.10.2012 



 

 

 

Čeho se chci vzdát pro Boha?  

Co se zdráhám Bohu dát? 
21.10.2012 



 

 

 

 

Symbol: Kříž 
21.10.2012 



 
Otče náš, 
který jsi v 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 jest království i moc i sláva 
na věky. Amen. 



 

 

 

 

Požehnání 
21.10.2012 



21.10.2012 

1. Tak, jaký jsem, ač nemám nic, 
však že mi krev tvá kyne vstříc a že 
mne voláš víc a víc: 
Beránku Boží, k tobě jdu! 
  
6. Tak, jaký jsem, teď duše má tvé 
milosti se poddává a již je tvá, na 
věky tvá: Beránku Boží, k tobě jdu!  

 

Píseň 331 (1. a 6. sloka)  



Pozvánky 
Všichni jste zváni na naše společná setkání. 
 
  Bohoslužby 
  Neděle 6.4. v 9.00 hodin: Vaclav Slouk 
  (děkan brněnský) 
  Středa: Střed(y) ticha 9.4. v 19.00 hodin:  
              Mária Uhlíková (zamyšlení),  
     Ewald Danel (housle) 
 
Neděle 6.4. v 17.30 koncert skupiny NEBEND 
 
 
 
 
 




