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Průvod 
Po výzvě se shromáždíme před kostelem a tam zahájíme bohoslužbu společným 
průvodem do kostela – společně předstupujeme před Pána. Při tom zní píseň: 
 
 

IN THE SANCTUARY  (Kurt Carr) – VE TVÉM CHRÁMU 
 
 
We lift our hands in the sanctuary  

We lift our hands to give You the glory  
We lift our hands to give You the praise  

And we will praise you for the rest of our days  
Yes we will praise you for the rest of our days  

 
We will clap our hands in the sanctuary  
We clap our hands to give You the glory  

We clap our hands to give You the praise  
And we will praise You for the rest of our days  

Yes, we will praise You for the rest of our days  
 
We sing our song in the sanctuary  

We sing our song to give You the glory  
We sing our song to give You the praise  

And we will praise You for the rest of our days  
Yes, we will praise You for the rest of our days  
 

Jesus, we give You the praise  
Emmanuel, we lift up Your name  

Heavenly Father, Coming Messiah  
And we will praise You for the rest of our days  
Yes, we will praise You for the rest of our days  

 
Hallelujah, in the sanctuary  

Hallelujah, we give You the glory  
Hallelujah, we give You the praise  
And we will praise You for the rest of our days  

Yes, we will praise You for the rest of our days  
 

Yes - yes Lord, for the rest of our days  
Hallelujah, for the rest of our days  

 

 

 
Zvedáme svoje ruce ve Tvém chrámu 
Zvedáme ruce, vzdáváme Ti slávu 
Zvedáme ruce, a chvála ať zní 
Chceme Tě chválit až do konce svých dní 
My chcem’ Tě chválit až do konce svých dní 
 
Tleskáme v dlaně ve Tvém chrámu 
Tleskáme v dlaně, vzdáváme Ti slávu 
Tleskáme v dlaně, a chvála ať zní 
Chceme Tě chválit až do konce svých dní 
My chcem’ Tě chválit až do konce svých dní 
 
Zpíváme svoje písně ve Tvém chrámu 
Zpíváme písně, vzdáváme Ti slávu 
Zpíváme písně, a chvála ať zní 
Chceme Tě chválit až do konce svých dní 
My chcem’ Tě chválit až do konce svých dní 
 
Pane, Tvá chvála ať zní 
Immanueli, Tvé jméno se skví 
Nebeský Králi a Spasiteli 
Chceme Tě chválit až do konce svých dní 
My chcem’ Tě chválit až do konce svých dní 
 
Aleluja ať zní ve Tvém chrámu 
Aleluja, vzdáváme Ti slávu 
Aleluja, a chvála ať zní  
Chceme Tě chválit až do konce svých dní 
My chcem’ Tě chválit až do konce svých dní 
 
Dnes, dnes Tvá chvála v písni ať zní 
Aleluja, až do konce mých dní 
 

Uvítání a žehnání věnce  
Po úvodním slovu požehnáme adventní věnec, symbol našeho čekání na Kristův 
příchod.  

Úkon kajícnosti a chvály 
Na začátku bohoslužby si chceme uvědomit svou slabost, křehkost, jen tak můžeme 
totiž prožít Boží milosrdenství. Při tom nás doprovodí píseň: 
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WE FALL DOWN  (Donnie McLurkin) - HŘEŠÍME 
 
We fall down but we get up 
We fall down but we get up 

We fall down but we get up 
For a saint is just a sinner who fell down 

and got up. 
 
Get back up again 

Get back up again 
For a saint is just a sinner who fell down 

and got up. 

Hřešíme, ale znovu povstáváme 
Hřešíme, ale znovu povstáváme 
Hřešíme, ale znovu povstáváme 
Svatý je jen hříšník, který padl 
a vstal. 
 
Vzchopit se, 
vzchopit se. 
Svatý je jen hříšník, který padl 
a vstal. 

 
Následují chvály: 
 
 

COME LET US SING (Tore W. Ass) – POJĎME ZPÍVAT 
 
Come let us sing 
Sing to the Lord 

Come let us shout 
joyfully 

 
Let us give all 
Our praises to Him 

He's the great God 
The King of King’s 

 
'Cause Jesus is the rock   
Of my salvation     

And He is the lover     
of my soul        

Come let us praise His name  
And give Him the glory  
   
He is King!        

Pojďme zpívat 
zpívat Pánu 
Pojďme křičet 
radostně 
 
Pojďme dát všechnu 
naši chválu Jemu 
Je ohromný Bůh 
Král králů 
 
Protože Ježíš je skála 
mého spasení 
a milý mojí duše 
Pojďme chválit Jeho jméno 
a vzdávat mu slávu 
On je král. 
 
Král králů, Pán pánů. 
 

Bohoslužba slova 
Po úvodní modlitbě  budeme poslouchat čtení z Proroka Izajáše (Iz 4, 1-11). 
 
 

TOTAL PRAISE (Richard Smallwood) – NAPROSTÁ CHVÁLA 
 
Lord, I will lift mine eyes to the hills, 
knowing my help is comming from You. 

Your peace You give me in time of the storm. 
 
/:You are the source of my strenght; 

You are the strenght of my life. 
I lift my hands in total praise to You.:/ 
 

Amen. 

Pane, pozdvihuji své oči k horám, 
Neboť vím, že od Tebe mi přijde pomoc. 
Ty mi dáváš klid v čase bouří. 
 
/:Ty jsi zdrojem mé síly, 
Ty jsi silou mého života. 
Zvedám k Tobě ruce v naprosté chvále.:/ 
 
Amen. 
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a následuje text z Markova Evangelia (Marek 1,1-8). 
Po něm si vyslechneme kázání.  
 
 

Vyznání víry: 
Svou víru vyznáme v písni: 
 
 

HE REIGNS (Kirk Franklin) – NÁŠ BŮH 
 
Our God 

Is an awesome God he reigns  
From heaven above 

With wisdom, pow'r and love 
Our God is an awesome God 
 

Our God  
Is an awesome God he reigns  

From heaven above 
With wisdom, pow'r and love 
Our God is an awesome God 

 
You're marvelous and you're glorious 

Your love has made me victorious 
You took away the fear in us 
Now we praise You cause You 

delivered us 
 

There ain't no stoppin us naw! 
Devil there ain't no blockin us naw! 
Come on and clap your hands with us 

Like this, ya’ll 
like that, ya‘ll 

  

He reigns. 
He reigns. Forever and ever. 

 
 

 
Náš Bůh vzbuzuje bázeň, 
vládne z nebe nad námi 
moudrostí, mocí a láskou. 
Náš Bůh vzbuzuje bázeň. 
 
 
Náš Bůh vzbuzuje bázeň, 
vládne z nebe nad námi 
moudrostí, mocí a láskou. 
Náš Bůh vzbuzuje bázeň. 
 
Jsi zázračný, jsi slávy Král 
Vítězství Ty sám jsi mi dal 
Pouta strachu jsi rozlámal 
Teď není, kdo chválu by nevzdával 
 
 
Jsme s Ním, kdo je proti nám 
Neobstojí ani ďábel sám 
I ty se můžeš přidat k nám 
 
 
 
On je Král. 
On je Král, navěky věků. 
 

Prosby 
Nyní zazní píseň, během které předneseme naše prosby: 
 
 

I LOVE THE LORD (Richard Smallwood) – BŮH, LÁSKA MÁ 
 
I love the Lord  

He heard my cry 
and pitied every groan 

 
Long as I live 
while troubles rise 

I'll hasten to His throne. 

Můj Bůh, můj Pán, 
slyšel můj pláč, 
uzdravil rány mé 
 
Já vím, že smím 
skrýt ve dnech zlých svou tvář 
se dlaních tvých. 
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Pozdravení pokoje 
Pozdravení pokoje si předáme při písni: 
 
 

FRIEND OF GOD (Michael Gungor & Israel Houghton) – PŘÍTEL MŮJ 
 
I am a friend of God  
He calls me friend 

 
Who am I that You are mindful of me 

That You hear me when I call 
Is it true that You are thinking of me 
How You love me it's amazing 

 

I am a friend of God  

He calls me friend 
 
God Almighty, Lord of Glory 

You have called me friend 

Bůh řekl: Jsi přítel můj 
Tak nazval mě sám. 
 

Kdo jsem já, že tvář svou ke mně skláníš 
Že slyšíš hlas můj, mé volání? 
Jak mohlo se stát, že s láskou o mně 
smýšlíš? 
Že Tvou přízeň mám, ptám se s bázní. 
 

Bůh řekl: Jsi přítel můj 
Tak nazval mě sám. 
 

Bůh můj mocný, Bůh, Král slávy 
Řekl: Jsi přítel můj  
 

Modlitba Páně 
Vyvrcholením naší modlitby bude modlitba Otče náš a  po ní chvíle osobní modlitby 
v tichu. 
 
 

Bez dalšího úvodu pak následuje další píseň SIMPLE SONG – PROSTÁ PÍSEŇ 
 
Lord hear my simple song 

Lord hear my simple praise 
I can’t compete with an angel’s voice 

But Lord I give you mine 
 
Lord hear my simple song 

Lord hear my simple prayer 
Keep me forever in your embrace 

Shelter me from all harm 
 

Bridge 1 
Lord hear my simple song 
Hear my simple prayer 

Keep me forever 
Shelter me from all harm 

 
Bridge 2   
Lord I know that you are worthy 

Of much more than this simple song 
I know angels up in heaven 

Sing praises night and day 

Pane, mou píseň slyš 
Pane, v mé chvále stůj 
Andělé snad hlas mají krásnější 
Já však Ti dávám svůj  
 
Pane, mou píseň slyš 
Pane, buď světlem mým 
Obejmi mě svojí milostí 
Zakryj mě štítem svým 
 
 
Pane, mou píseň slyš 
Přijmi chválu mou 
Zakryj mě štítem 
Dík vzdám Ti modlitbou 
 
 
Pane, vím, že můj hlas nezní 
chválou, která Ti přísluší 
Vím, že andělé svou písní 
Tu moji přehluší 

 
Lord hear my simple song 
Let my heart reach your ear 
I give my life as a song to you 

That’s all I have to give 

Pane, mou píseň slyš 
Pošli mé strázně spát 
Svůj život v písni Ti nabízím 
Jen to Ti můžu dát 
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Outro   

Lord hear my simple song 
Let me reach your ear 

I give my life that’s  
All I can give to you! 

Outro 
Pane, mou píseň slyš 
Skryj mě štítem svým 
Svůj život dávám 
Skládám ho k rukám Tvým 
 

Požehnání 
Na závěr si budeme vyprošovat Boží přízeň do našich životů. 
 
 

Po něm zpíváme píseň HAPPY DAY – JAK ŠŤASTNÝ DEN 
  
Oh happy day, oh happy day 

When Jesus washed 
when Jesus washed 
When Jesus washed 

He washed my sins away 
 

He taught me how to walk  
Watch and pray, 
watch and pray 

And live rejoicing every day, 
every day 

Jak šťastný den  
Kdy ze mě Ježíš smyl 
Kdy ze mě Ježíš smyl 
Kdy ze mě Ježíš smyl 
můj hřích 
 
Naučil mě jak jít životem,  
dívat se a modlit,  
Dívat se a modlit se 
A prožívat radost každý den 
Každý den 
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