Bohoslužby, Pardubice 1. 11. 2020
21. neděle po sv. Trojici
Preludium
Pozdrav
Introit
Píseň: 189B

2. Nástroj lidský jest v tom špatný, | snadní jsme my k zmožení. | Však hájí nás rek udatný, |
jejž Bůh nám dal k spasení. | Kdo by ten byl, nevíš? | Jest Kristus Ježíš, | Bůh a Pán všeho, | a
není jiného; | pole jistě obdrží.
3. Byť svět i plný ďáblů byl, | chtějících nás zhltiti, | však žádný by z nás neubyl, | musejí
ustoupiti. | Kníže světa toho, | ač bouří mnoho, | co chce, nespraví, | soud Boží ho dáví, |
slovíčko jej porazí.
4. Ďábel, svět musejí jistě | ustoupit slovu jeho, | neb s námi jest v každém místě | Pán s
dary Ducha svého. | Přijde-li na zmatek | čest, hrdlo, statek, | nechť sobě mají, | nic tím
nezískají, | nebes nám však nechají.
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Čtení: Žalm 46, 2 – 8
2

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 3 Proto se bát
nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. 4 Ať si jejich vody
hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou! 5 Řeka svými toky oblažuje město
Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. 6 Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned
při rozbřesku jitra. 7 Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá. 8
Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
Píseň: 635

Text: ep. Římanům 3, 21 – 28
21

Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, 22
Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23 všichni
zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; 24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí
vykoupením v Kristu Ježíši. 25 Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí
pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. 26
Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a
ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. 27 Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým
zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. 28 Jsme totiž přesvědčeni, že se
člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Kázání
Varhanní hudba
2

Ohlášení
Přímluvné modlitby
Modlitba Páně
Poslání: Lukáš 6, 36 – 38
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."
Píseň: 397, 1 – 2 + 12 – 13

12. Dejž, ať v lásce trvajíce i své bližní milujíce, pokoj Boží v srdcích máme, v milosti tvé
prospíváme,
13. naději se těšíc‘ jisté, že nás všechny, Pane Kriste, ruka tvoje spolu spojí tam, kde trůn tvůj
věčný stojí.
Požehnání
Postludium
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