BOHOSLUŽBY 27. 6. 2021 (4. NEDĚLE PO TROJICI)
1. biblické čtení: Ezechiel 34,11-16
Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. 12 Tak jako pastýř
pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech
míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. 13 Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu
je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. 14 Budu je
pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. 15 Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat,
je výrok Panovníka Hospodina. 16 Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou
posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit."
2. biblické čtení (základ kázání): Lukáš 15,1-10
Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 2 Farizeové a zákoníci mezi sebou
reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 3 Pověděl jim toto podobenství: 4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a
ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila,
dokud ji nenalezne? 5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 a když přijde domů, svolá své
přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ 7 Pravím
vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti
devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 8 Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí
jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? 9 A když ji nalezne,
svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem
ztratila.‘ 10 Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya: "Ia menerima orang-orang
berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." 3 Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka:
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"Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di
antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang
sesat itu sampai ia menemukannya? 5 Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya
dengan gembira, 6 dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetanggan serta
berkata kepada mereka: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah
kutemukan. 7 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa
yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan
pertobatan." 8 "Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu di
antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia
menemukannya? 9 Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetanggatetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah
kutemukan. 10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena
satu orang berdosa yang bertobat."
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1. Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den.
Díky za to, co už je za mnou jako těžký sen.
2. Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za tvůj lid.
Díky, že všechny křivdy, dluhy mohu odpustit.
3. Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar.
Díky za všechno krásné, čisté, dík za hudby dar.
4. Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší.
Díky, že vedeš mě, má sílo, cestou nejlepší.
5. Díky, že smím tvé slovo chválit, díky, že Ducha dáš mi též.
Díky, že nablízku i v dáli lidi miluješ.
6. Díky, že jsi všem přines' spásu, díky, toho se přidržím.
Díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím.
420
1. Slunce pravdy, milosti ze tmy již nás vyprosti,
budiž světlem církvi své, ať svět pozná jméno tvé. Již smiluj se.
2. Probuď mrtvé křesťany / z ospalého klímání, /
všude zjevuj slávu svou, / ať jdou všichni za tebou. / Již smiluj se.
3. Nejednotu naši znáš, / proto nás v ní nenecháš. /
Hledej všechny zbloudilé / jako pastýř ovce své. / Již smiluj se.
4. Otevírej národům / brány tam, kde tvůj je dům, /
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světla svého všechnu moc / dej jim ve tmě na pomoc. / Již smiluj se.
5. Poslům svým dej sílu již, / aby nesli víry kříž, /
dej, ať slavně sklízejí / tam, kde seli v naději. / Již smiluj se.
6. Co chceš jednou dáti všem, / dej nám víry pohledem /
zahlédnouti v tento čas, / do boje když stavíš nás. / Již smiluj se.
7. Chválu tobě napořád / chceme dnes a vždycky vzdát, /
jak jsi jeden ve třech sám, / dávej jednotu i nám. / Již smiluj se.
Ježíši Kriste, pastýři náš
1. Ježíši Kriste, Pastýři náš, my, tvoje ovečky, známe Tvůj hlas,
kterým nás voláš za sebou teď. Prosíme, po celý život nás veď.
R: Zvonky tvých oveček Tebe chválí, nebeský Pastýři a náš Králi.
2. Tvá věrná náruč laskavě zve zlekaná jehňátka ve chvíli zlé.
Ráno i večer Ty při nás stůj a jednou přijmi nás v ovčinec svůj.
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1. Zachovej nás při svém slovu a dej k němu víru živou,
ty sám, Ježíši, Pane náš, kterýžto mdlobu nás všech znáš.
2. Ó pastýři izraelský, / opatruj malé stádce své, /
věrnými správci daruj nás / a nájemníků zbavuj nás.
3. Poněvadž my sami z sebe / nemůžeme nic bez tebe, /
v tvou ochranu se dáváme / a za to tebe žádáme:
4. Pas nás na horách zelených, / na trávnících přerozkošných,
/ pastvou slova svého daruj / a bludů škodných uvaruj,
5. ať moc pravdy slova tvého / nevyjde z srdce našeho, /
a tak ať jsme země plodná, / k semenu tvému způsobná.
6. V čemkoli jsme pobloudili, / naprav nás, pastýři dobrý, /
k stádu svému na ramenou / přines ovci svou ztracenou.
7. Slovo tvé, Pane Kriste náš, / ať nikdy nevypadne z nás. /
Amen, ať se to vše stane, / zač tebe z víry žádáme.
Father Welcomes All His Children
Father welcomes all His children
To His fam'ly through His Son
Father giving His salvation
Life forever has been won
1. Little children come to Me
For My kingdom is of these
Life and love I have to give
Mercy for your sin

2. In the water in the Word
In His promise be assured
Those who are baptised and believe
Shall be born again
3. Let us daily die to sin
Let us daily rise with Him
Walk in the love of Christ our Lord
Live in the peace of God
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1. Buď Bohu sláva, dík i cesta pozdravení, že vzešla nová ratolest na vinném kmeni.
Z milosrdenství Otcova jsme děti těla Kristova a putujeme s ním za Božím královstvím.
2. Co mluvil Bůh, jsme slyšeli, jen dejme víru/ všech nejlepšímu Příteli a Králi míru./
Ta slova v srdci chovejme,/ svědectví v činech vydejme/ těm, které svěřil nám/ do péče Pán Bůh sám.
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1. Král věčný nás požehnej požehnáním svatým
a všecko nám dobré dej, chudým i bohatým;
račiž nás naplniti svou svatou milostí,
potom k tobě přijíti do věčně radosti!
2. Amen, to požehnání / přijdiž na nás všecky, /
abychom po skonání / vešli v ráj nebeský /
a tam s andělskou říší / Boha také ctili; /
dej nám to, ó Ježíši, / Spasiteli milý!

