
690 SOUDCE VŠEHO SVĚTA, BOŽE 
Předreformační/1543/1561, J. A. Komenský / M. Esterle 

1. Soudce všeho světa, Bože, před trůnem tvým nepomůže 
žádnému krása, moc jeho, byť měl slávu světa všeho.

2. Jediné může pomoci/ uniknout pekla zlé moci,/ 
být v srdci pokorný, tichý,/ své vyznávat Bohu hříchy.

3. Kdo se před tváří tvou sklání,/ smí doufat v tvé smilování,/ 
v lásce že hříšné přijímáš,/ svým slovem duši těšit znáš.

4. Slituj se, Pane, nade mnou,/ dávej vždy duši pokornou,/ 
ať tvoje milost, láska tvá/ v mém srdci navždy zůstává. 

99 AJ, PÁN KRALUJE, SVÉ OBHAJUJE
Ženeva 1562, J. Strejc/S. Radechovská

1. Aj, Pán kraluje, své obhajuje, sedí na trůnu svých cherubínů,
ať se jak chtějí, lidé vztekají i všechen svět bouří, však nic 
neobdrží. 

2. Král náš největší / a nejmocnější / nad všechny lidi, / jak každý 
vidí, / je na Siónu; / čest jeho jménu / a jeho svatosti / dejte s 
uctivostí.

3. Krále našeho, / ač tak slavného, / je všechno panství, / ne však 
tyranství, / ale upřímnost, / soud a spravednost; / v Božím lidu 
toho / příklad zjevný všeho.

4. Boha našeho / ctěte samého. / Před jeho trůnem / Mojžíš s 
Áronem, / také Samuel / Bohu se klaněl; / když k němu volali, 
/ vyslyšeni byli.

5. Z sloupu divného / oblaku svého, / jenž v povětří stál, / kotcům 
mluvíval, / když smlouvy jeho / času každého / i ustanovení 
/ dbáti byli pilni.

6. Tys je, Bože náš, / v každé nouze čas, / slýchal laskavě, / nes’ 
dobrotivě, / ač jsi přísnosti / pro jejich zlosti / k mnohým 
dokazoval, / ze světa shlazoval.

7. Proto samého / Boha našeho / slavně zvyšujte, / před ním 
klekejte, / na hoře jeho / trůnu svatého! / Neb Král tento a Pán 
/ je nejsvětější sám.

Děkujeme všem, kteří přispěli na opravy 
a provoz kostela. Pán Bůh Vám to oplať.

373 Ó SEŠLI DUCHA SVÉHO
pův. nápěv Ž 130, 1539 /1551, Z písně Ó nebeř Ducha svého, B. 
J.A. Komenský z pol. 1659 /1796

1. Ó sešli Ducha svého nám, Bože laskavý, 
ať srdce z nás každého k dobrému napraví, 
aby se v nás nevloudil duch odporný tobě, 
by žádný z nás nebloudil, škodě tím sám sobě.

2. Tvůj Duch ať jest našeho / ducha posvětitel / 
a srdce z nás každého / jasný osvětitel, / 
ať nás učí moudrosti, / jež pochází z nebe, / 
bychom se vší možností / milovali tebe.

3. Tvůj Duch ať nás uvodí / v pravdu milou tobě, / 
ať žádný z nás neškodí / lží a zlostí sobě; / 
dar rozumu zdravého / když nám ráčils dáti, / 
pomoz ho ke cti tvého / jména užívati.

4. Mysl naši osvěcuj / světlem Ducha svého, / 
jím též mocně potěšuj / bídou sevřeného; / 
ve dnech utrpení dej / důvěru a stálost, / 
srdce čisté uchovej, / rozhojňuj svou milost.

5. Když pak posléz odvoláš / věrné svoje k sobě, / 
Duch tvůj svatý siliž nás / v teskné smrti mdlobě. / 
Uděl v boji posledním / víry, statečnosti, / 
a po boji vítězném / přijmi na věčnosti. 

450 JIŽ ZPĚV, PROSBY, KÁZÁNÍ
pův. nápěv 438 Přišli jsme, ó Ježíši, J. R. Ahle 1664 / 1687, H. 
Schenck 1674 / Jan Myller, 1710/1904 

1. Již zpěv, prosby, kázání evangelia svatého
jdou k svému dokonání: ó chvalmež Boha našeho
za ta mnohá dobrodiní, jež nám z své milosti činí!

2. Láska Boží k vděčnosti / nechť nás vždycky povzbuzuje, /
a od hříšných žádostí / na všech cestách nás zdržuje: / 
Duch svatý nás spravuj a řeď, / k přímým cestám Božím nás veď.

3. Požehnej vycházení, / požehnej též i vcházení, / 
ó Bože, i myšlení / požehnej, chtění, činění, / 
bychom tobě zde sloužili / a tam věčné šťastni byli. 

485 KRÁL VĚČNÝ NÁS POŽEHNEJ
pův. nápěv 264 Všichni věrní křesťané1505 /1541, Kliment Ursin 
Bosák / 1636

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!

Děkujeme vám za vaši návštěvu:
Kostel Božího Spasitele Podbořany, tel.: 778 140 581
podborany@ccshpraha.cz, www.husiti-podborany.hys.cz
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