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JAK PŘÍJEMNÉ, MŮJ PANE  
H. Schütz 1628  
1. Jak příjemné, můj Pane, přebývat v domě tvém. 
Pro zemdlenou mou duši ty sám jsi příbytkem.  
Ve stínu tvém se skryji i srdce mé chce vyjít vstříc Pánu s jásotem.   
2. V tvém chrámě smí si najít i ptáci přístřeší./  
Křik mláďat, pláč a bázeň tvá blízkost utěší./  
Kdo dlouhou pouť chce začít,/ kdo ve tvé síle kráčí,/ tomu jsi bezpečím. 
3. Je líp na krátkou chvíli smět zůstat v branách tvých,/  
než dlouhá léta marná žít tam, kde vládne hřích./  
Vždyť Bůh je štítem v boji,/ lékem, co rány hojí,/ všem ve svých nádvořích. 
podle Ž 84 M. Esterle  
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OZVI SE, PANE MŮJ 
1704  
1. Ozvi se, Pane můj! Já toužím znát tvou vůli.  
K službě mne připravuj, ať vydám se ti rád.  
Ozvi se, Pane můj, po přímé cestě jdu-li, i kdybych tápal snad. 
2. Ozvi se, Pane můj! / Co dělat mám, chci znáti, /  
a moudrost mi daruj, / abych cíl neztratil. /  
Ozvi se, Pane můj, / ať způsobí Duch svatý, / že budu mít dost sil. 
3. Ozvi se, Pane můj, / a soustřeď moje smysly /  
na pravdivý hlas svůj / a svoje rozkazy. /  
Ozvi se, Pane můj! / Ať na to jenom myslím, / co z pravdy přichází. 
4. Ozvi se, Pane můj! / Má duše neklidná je; /  
ty sám ji proměňuj, / ať uslyší tvůj vzkaz. /  
Ozvi se, Pane můj, / veď lidstvo k branám ráje / a oslav se ty v nás. 
Pierre Corneille 1656 / K. Trusina  
 
232  

STŮJ PŘI MNĚ, STŮJ 
William Henry Monk  
1. Stůj při mně, stůj, když na zem padá stín.  
Když houstnou tmy, buď, Pane, strážcem mým. 
Když klame svět a selže přítel můj,  
záštito bezmocných, ty při mně stůj! 
2. Je život pták, jenž rychle mizí v dál. /  
Na radost pláč a slávu střídá žal /  
a chřadne vše, kam sahá obzor můj. /  
Ty, jenž se neměníš, i při mně stůj! 
3. Ne záblesk jen a slůvko prchavé, /  
já toužím víc: po přítomnosti tvé. /  
Smět s tebou žít a učedník být tvůj! /  
Ty věčně přítomný, vždy při mně stůj! 
4. Přijď v lásce své, ne jako mocný král, /  
a zdraví dej, kde žal i slzy vzal, /  
a srdce měj pro tichý povzdech můj: /  
příteli hříšníků, i při mně stůj! 
5. Tys v mládí mém dal úsměv očím mým, /  
já jsem ti splácel pouhým vzdorem svým. /  
Když jsem se ztrácel, tys byl věrně můj. /  
I při mém skončení ty při mně stůj! 
H. F. Lyte / Adr. Mikolášek  
 
 
 
 



679 

UČ NÁS NA CESTĚ PRAVÉ 
L. Mason  
1. Uč nás na cestě pravé v pokoře s tebou žít, bys mohl, Kriste, v církvi jediným Pánem být.  
Vždyť slovo tvoje platí, tvůj záměr se světem, že tvojí věrní mají zvěst lásky přinést všem. 
2. V tvém jménu smíme mluvit, tvé jméno zvěstovat,/ tvou lásku službou šířit a bližní milovat./  
Duch svatý dává sílu, tvé Slovo zaznívá,/ v nás budí novou víru tvá slova pravdivá. 
SI. Radechovská  
 


