
(1) Přivítání 

(2) Modlitba 

(3) Písně 

Můj Králi, má spáso, 
 nikdo není jako Ty. 

 Na každý den, 
 chválit bych chtěl 

 ten zázrak mocné lásky Tvé. 
 Můj štíte, má skálo, 

 u Tebe můžu se skrýt. 
 Ať každý dech, 
 všechno, co jsem, 

 nepřestane chválou být. 
 Hlahol zem Pánu,se vším co je vní, 
 Králi buď důstojnost, úcta i dík. 
 Hroutí se skály a příboj hřmí, 

 to když Tvé jméno zní. 
 O díle Tvém, Pane zpívám tak rád, 

 chci vyznat Ti lásku, chci v ní pevně stát. 
 To, cos mi slíbil, je víc, 

 než kdo může dát. 

 

  Ježíš, Ježíš je Pán, 
  jediná, jediná cesta k životu, 

  k pravdě, k vítězství, 
  jediná naděje 

  

  Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství,  
  kéž na mě sestoupí i Tvá spása, 
  nikdy nezbavuj má ústa pravdy, 
  dál teď poběžím jen cestou Tvou 

Díky za tvůj kříž, jež nás vykoupil, 
 když ses nám vydal cele do rukou, 

 ó Pane náš, ó Pane náš. 

 Naše skutky zlé tys nám odpustil, 
 přikryl mocí svou, na vše zapomněl. 

 Děkuji, děkuji. 
 

 Pane mám tě rád, vážně mám tě rád, 
 stěle poznávám, že ty miluješ nás. 
 Hlubokou radostí těšíš srdce mé, 
 ale největší je to, že mohu znát 

 tvou radost z nás. 
 

 Pro mé nemoci trpěls Pane můj, 
 abys vzal náš strach lásku vyléváš. 

 ó Pane můj, ó Pane můj. 
 skončil úkol tvůj, tvé je vítězství, 

 teď nám dáváš růst, z vody živé pít, 
 Děkuji, děkuji. 

 
 

(4) Čtení (Přísloví) 

(5) Píseň pěveckého sboru 

(6) Kázání (Bůh – Přítel) 

 
Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to 
počteno za spravedlnost a byl nazván 
Božím přítelem.  

Jakub 2:23 
 
Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, 
tak jako mluví člověk se svým přítelem. 

Exodus 33:11 

Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. 
Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má 
přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já 

jsem zachoval přikázání svého Otce a 
zůstávám v jeho lásce.“ „Toto jsem vám 
pověděl, aby moje radost byla ve vás a 
aby vaše radost byla naplněna.  To je mé 
přikázání, abyste se navzájem milovali, 
jako já miluji vás.  Nikdo nemá větší lásku 

než tu, že položí svou duši za své přátele.  
Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám 
přikazuji.  Už vás nenazývám otroky, 
protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval 
jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil 
všechno, co jsem uslyšel od svého Otce. Ne 
vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral 
vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli 
ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; aby 
vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém 
jménu.  To vám přikazuji, abyste se 
navzájem milovali.“   
 

Janovo evangelium 15:9-17 
 

 (7) Písně 
 

  Láska, kterou Ježíš dává do srdcí 
věrným svým, 

  láska je, jež neustává, 
  láska k dobrým i zlým, 

  láska, kterou žádná bouře nemůže 
uhasit, 

  láska mocná jako oheň, 
  láska, jež velí žít. 
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uhasit, 

  láska mocná jako oheň, 
  láska, jež velí žít. 



   Lásku ti nabízí náš Bůh a Pán, 
  ten, který na kříži svůj život dal 

  z lásky své k nám. 
  

  Láska lidská nevydrží, 
  však Boží zůstává, 

  přišla v ní na zemi spása, 
  zazpívej:"Hosana!" 

  Ježíš, který svoji láskou 
  očistil lidský hřích, 

  láskou chce tvé srdce změnit, 
  přijmi ho, budeš žít. 

 

 
Úžasný Bůh, vesmíru vládce, 

 vím, že jsi můj nejlepší rádce. 
 Jsem v ruce tvé, 

 vždy pro mě máš tak zvláštní plán. 
  

  Vedeš mě stále do svojí slávy, 
  jen s duchem tvým chci Pane dál jít. 
  V blízkosti tvé až do posledních dnů 

zůstávám. 
  

  Jsem v ruce tvé, své plány skládám, 
  svůj život rád ti Králi dávám, 

  žít každý den smím před tváří tvou. 
  

  Toužím dál jít, dílem tvým být. 
  Jsi hrnčířem, já hlínou v rukou tvých. 

  Pánem jsi vzácným, vůdcem, který chrání. 
  Jsi hrnčířem, já hlínou v rukou tvých. 

 

(8) Večeře Páně 

 

 (9) Oznámení 

Ten nejlepší přítel je Ježíš, | tu zkušenost 
já stále mám, | a proto chci každému 

nejvýš to radit: Ó zkus jej sám!  
  

 Pojď a zkus každý sám, 
 pojď a zkus každý sám,  
 že nejlepší přítel je Ježíš,  

 tak pojď a zkus každý sám! 
  

 On vede mě po cestě štěstí | a krok co 
krok se mnou jde dál. | On zárukou je 

proti scestí, | jsem šťasten, proč bych se 
bál!  

  

 On hotov byl dát za mne sebe, | když 
za můj hřích měl přijít trest. | On hotov je 
spasit i tebe, | jen pojď a dej se mu vést!  

  

 
(10) Rozloučení a požehnání 

 
 
 
 
 
 
 

Pořádá Církev bratrská 
www.cbolomouc.cz 

 
 
 

Bůh zažitý 
na vlastní 

kůži 
17. 11. 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Nikdo nemá větší lásku než ten, 
kdo položí život za své přátele. 

 
Janovo evangelium 15:13 
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