BOHOSLUŽBY 1. 1. 2021 (NOVÝ ROK)
1. biblické čtení: Lukáš 6,27-35
27
Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28
Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 29 Tomu, kdo tě udeří do tváře,
nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! 30 Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo
vezme, nepožaduj zpět. 31 Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. 32 Jestliže milujete
jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. 33
Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.
34
Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i
hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. 35 Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře,
půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý
k nevděčným i zlým.

2. biblické čtení: Lukáš 6,36-42
36
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. 37 Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. 38 Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří
vám." 39 Řekl jim také podobenství: "Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? 40 Žák není nad
učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. 41 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám
ve vlastním oku nepozoruješ? 42 Jak můžeš říci svému bratru: 'Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou
máš v oku', a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve
prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

535
1. Rok skončil jako jiná léta, tak rychle jako jeden den.
Tak plyne život: Rychle vzkvétá a už je proudem odnesen.
A přece vím o cestě pevné v tom světě, který pomíjí,
a klidně zřím, jak v ruce jemné se klubko dnů mých dovíjí.
2. Je věrná ruka, která řídí / a podepírá kroky mé, /
a v Božím Duchu srdce vidí, / že Bůh jde se mnou, vede mě. /
Běh mého života, můj Pane, / se před tvou tváří prostírá, /
mé roky tebou přikázané / tvá láska také zavírá.
3. Buď požehnán, můj Bože, Otče, / za všechen čas, jejž dal jsi mi, /
abych jej, ukryt ve tvé lásce, / žil tobě k chvále na zemi. /
Za všechnu krásu, Bože věčný, / v mém životě, jenž pomíjí, /
jsem tobě, Nejkrásnější, vděčný / a stále víc tě miluji.

534

1. Ó Bože, spáso zašlých dob, let příštích naděje,
ochránce náš za bouří zlob, náš věčný domove!
2. Tví svatí skryli v bezpečí / se tvého trůnu v stín, /
tvá ruka na to dostačí, / bezpečný je tvůj klín.
3. Než hor tu vyvstal pevný kruh, / než upevněna zem, /
od věků ty jsi svatý Bůh, / bez změny v bytí svém.
4. Před tebou věků tisíc jest / jak zašlého dne třpyt, /
jako když hasnou jiskry hvězd, / než slunce vzejde svit.
5. Veletok věků, bouřný čas, / odnáší smích i sten, /
pohasne lidstvo, hvězdy jas, / jak sen, když vzchází den.
6. Ó Bože, spáso zašlých dob, / let příštích naděje, /
buď schránou naší v bouři zlob, / náš věčný domove!
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696
1. Dnes začíná zas nový rok. Kam povede náš první krok?
My s důvěrou a pokorou jdeme k tobě, Pane.
2. Buď jako dosud s každým z nás/ a svoji věrnost prokaž zas./
My s důvěrou a pokorou/ prosíme tě, Pane.
3. I všem těm, kdo nám blízcí jsou,/ buď spolehlivou oporou./
My s důvěrou a pokorou vzýváme tě, Pane.
4. Ti, kteří ve tmě dosud jsou,/ ať v tobě světlo naleznou./
My s důvěrou a pokorou slavíme tě, Pane.
5. Buď s církví v jejích zápasech/ a svou moc působit v ní nech!/
My s důvěrou a pokorou skláníme se, Pane.
6. Chraň stále svoje stvoření,/ ať svět se v chaos nezmění./
My s důvěrou a pokorou/ modlíme se, Pane.

531
1. Vzdejme čest Pánu Bohu, malí i velicí,
za je ho milost mnohou, nás obživující,
zvláště chvíle této, když starý rok odchází
a slunce k nám přichází, slavíc nové léto.
2. Předně považme toho, / co nám dal na duši. /
Dal jí dobrého mnoho, / ochránil, jak sluší; /
z srdce otcovského / věrně ten rok opatřil, /
na všechny z nebe patřil, / zprostil všeho zlého.
3. Ráčil nám odpouštěti / z otcovské milosti; /
kdyby byl chtěl platiti / podle našich zlostí /
rovnými bídami, / byli bychom uvadli, /
ve všechno zlé upadli, / stiženi vinami.
4. Pravého Otce máme, / neb to je věc jistá, /
když hříchy vyznáváme, / věříc’ v Pána Krista /
právě a srdečně, / všechny hříchy odpouští, /
hynouti nedopouští / a chrání nás věčně.
5. Za tato dobrodiní, / nám od tebe daná, /
buď tobě, Otče, nyní / i vždycky čest vzdána; /
a při tom prosíme, / dej nám rok v dobrém hojný, /
radostný a pokojný. / Amen, v tě věříme.

533
1. Již Boha pojďme vzývat a jemu písně zpívat,
že v síle slova svého náš život chránil zlého.
2. Jak rok se s rokem schází, / on sám nás doprovází, /
a proto prospíváme, / že při sobě jej máme.
15. Nás vyslyš, milý Pane, / kéž léto požehnané /
teď žijem před tvou tváří, / ať mladí jsme či staří.

686

1. Dej, ať se nám dobře daří, Jezu, roku nového,
posilň nás, ať před tvou tváří činíme, což dobrého.
Tobě se oddáváme se vším, cokoli máme;
rač se nově smilovati, nový život duši dáti.
2. Dej nám šťastně dokonati, / Pane, započatý rok; /
milostně nám dávej znáti / blízkost svou na každý krok. /
V radostech ni v žalostech / samotné nás nezanech, /
ani v smrti hrozném stínu, / ale věčně skryj v svém klínu!

