
Obvyklý pořad pohřební pobožnosti

v obřadní síni
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Obvyklý pořad pohřební pobožnosti

v kostele, s následným uložením do hrobu
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Některé texty k pohřebním pobožnostem

Izajáš 30, 15
V obrácení a ztišení bude vaše spása, (v klidu a důvěře vaše 
vítězství.)

Žalm 121,1b-2
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc 
mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

Job 19,25
Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad 
prachem.

Př 19,22
Žádaná věc člověku jest dobře činiti jiným.

Mt 11,28
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 
břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mk 4,35
Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“

Mk 10,13-16
Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým 
patří království Boží.

J 11,25
Já jsem vzkříšení i a život

J 13, 34
Milujte se navzájem.

Zj 2,10
Buď věrný až do smrti, a dám ti vítězný věnec života.
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Písně k pohřebním pobožnostem (na CD)
(tyto písně jsou nazpívané a v obřadní síni je mají k disposici,

čísla jsou z Evangelického zpěvníku, 1979/2000)

648 Kristus je má síla

350 Přemohl Ježíš smrti noc

690 Soudce všeho světa, Bože

367 Studně nepřevážená

346 Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal

636 Z tvé ruky, Pane můj

130 Můj Pane, z hlubin volám

23 Hospodin ráčí sám pastýř můj býti

312 Kriste, jenž jsi smrt podstoupil

555 Jezu, rač ty sám  (dvě verze)

139 Hospodine, ty ve zkouškách

695 Z přetěžkého kříže

668 Vstal Kristus

77 V tězký čas zármutku svého

253 Můj klenote ze všech nejkrásnější

554 Kdo Bohu ve všem oddává se

558 Blíž tobě, Bože můj

685 I když se rozcházíme

504 Tak, jaký jsem, ač nemám nic

473 Vezmi, Pane, život můj
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