
Drazí bratři a sestry, kazatelé a starší sborů ČCE, 
 
z iniciativy členů našeho sboru vznikla v průběhu tohoto roku nahrávka vybraných písní 
z evangelického zpěvníku. Důvodů pro něž jsme se rozhodli písně nahrát je několik, ale tím 
hlavním byl fakt, ze mnozí z nás nejsou žádní skvělí zpěváci a jen málokdo má doma hudební 
nástroj, na který by uměl hrát a tak sebe, nebo své blízké doprovodit při zpěvu. Zároveň 
bychom rádi oslavili Pána Boha písní i mimo pravidelná sborová shromáždění, nebo si 
chceme prostě jen v klidu poslechnout písně, které zpívali naši bratři již před stovkami let a 
které my sami máme tak rádi. 
 

S vědomím toho, že výběr písní nebude pro všechny ideální a každému z nás tam bude chybět 
ta či ona píseň, si Vám dovolujeme nabídnout výsledek práce pěveckého sboru našeho 
Východomoravského seniorátu a prosíme o prezentaci CD Vašim členům. 
 

Věříme, že CD nosič s písněmi z evangelického zpěvníku Vaše členy potěší. Cena CD je 
120 Kč/ks včetně poštovného (CD obsahuje i tištěné texty písní). Jeden či dva kusy k 
prezentaci Vašim členům budeme moci Vašemu sboru  
zaslat ještě před vánočními svátky. 
 

Pokud si myslíte, že se ve Vašem sboru ani jedno CD neprodá a nepřejete si abychom Vám 
CD k nahlédnutí (a poslechu) poslali, dejte nám prosím vědět obratem na naši e-mailovou 
adresu. 
 

S bratrským pozdravem a přáním požehnaného adventu 
 
Za Horní sbor ČCE Vsetín 
Pavel Čmelík, jáhen 
(kontakt: pavelcmelik@seznam.cz, tel. 571 411 722, 776 211 619) 
 
 
 
NĚKDO MĚ VEDE ZA RUKU Písně evangelického zpěvníku 
 
1. Zpívejte Pánu nové písně 
2. Někdo mě vede za ruku 
3. Svou oslav Pána písní 
4. V tvé síle, Pane Bože můj 
5. Hory, doly, stráně 
6. Jak vítati mám tebe 
7. Narodil se Kristus Pán 
8. Jdu klanět se ti k jeslím sám  
9. Slyš, jaká to libá píseň 
10. Ó ty radostný čase vánoční 
11. Jezu Kriste, štědrý kněže 
12. Má víra pohlíží 
13. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal 
14. Přemohl Ježíš smrti noc 

15. Kristus má v rukou celý svět 
16. Bože, jenž jsi v nebesích 
17. Stvoř srdce čisté, Bože, mi 
18. V sjití tomto pravme sobě 
19. Mocný Bože, při Kristovu 
20. Přišli jsme, ó Ježíši 
21. Ozvi se, Pane můj 
22. Pane, dnešek je den chvály 
23. Za dar slova, Bože milý 
24. Vezmi, Pane, život můj 
25. Jak rozkošné a milé 
26. Král věčný nás požehnej 
27. Tak, jaký jsem, ač nemám nic 
28. Má Pán Ježíš, má mě rád 

 
Zpívá komorní pěvecký sbor Východomoravského seniorátu pod vedením Evy Ježíkové 
Varhany: Jan Trusina 
Hudební režie: Jaromír Bazel 
Zvuková režie: Petr Bazel 
Nahráno v březnu a říjnu 2009 v Horním sboru ČCE na Vsetíně. 


