
Původní 1. shoda 2. shoda 3. shoda 4. shoda 5. shoda
[5] Slyš slova má, můj Bože, Králi [64] Slyš, Bože, mě v mém naříkání
[16] Bože můj silný, ochraňuj mne sám [249] Ó Jezu Kriste, Spasiteli náš
[18] Můj Bože, celým srdcem tě miluji [144] Pán, pevná skála má, bud požehnaný
[17] Bože můj, pro spravedlnost [63] Tys Bůh můj silný, Pane můj [70] Ó Bože, vysvoboď mne již
[23] Hospodin ráčí sám pastýř můj býti [556] V úzkostech, v kříži a v mnohém soužení
[24] Tvá, Bože, je všechna země [95] Nuž Pánu zvučně zpívejme
[25] K tobě duši pozdvihuji [62] Vždy přec má se mlčenlivě [111] Slavit budu Boha svého
[27] Hospodin mé je světlo a má spása [109] Ó Bože chvály mé, což neslysíš to
[30] Velebím tě, Hospodine [76] Bůh znám je lidu v milosti [139] Hospodine, ty ve zkouškách
[32] Blahoslavený, komu odpuštěno [541] Jak dobré je žít, Pane, z tvého slova
[33] Rozveselte se v Hospodinu [67] Ó Pane, smiluj se nad námi [169] Pánu novou píseň zpívejte [210] Ó zasvět se nám v jitřní záři [439] K nám popatř z nebes vysokosti
[36] Hřích vábí duše bezbožných [68] Když Bůh v své moci povstane
[42] Jako jelen, mučen žízní [370] Jak čerstvých vod jelen žádá [375] Rozsvěť záři světla svého [432] Bože, vylej požehnání [448] Sláva buď tobě, Bože náš [487] Amen, Otče, rač to dáti
[46] Bůh je sám naše útočiště [82] Bůh mezi soudci světa všeho
[51] Ó Bože, hojný v milosrdenství [69] Ó Bože, vysvoboď mne z hloubky vod
[60] Ó Bože, tys nás odstrčil [108] Se srdcem vírou zpevněným
[65] Na Siónu se čest ti dává [72] Své, Bože, soudy dávej Králi
[66] Nuž pojďte a Bohu plesejte [98] Zpívejte Pánu nové písně [118] Ó chvalte laskavého Pána
[74] Proč nás tak dlouho, Bože, opouštíš [116] Miluji Pána, neboť on můj hlas
[77] V tězký čas zármutku svého [86] Nakloň, Pane, ucha svého
[78] Pozoruj, lide můj, zákona mého [90] Ó Pane, ty jsi býval naše schrána
[84] Věčný Bože, silný v boji [71] V tebe doufám, Hospodine [371] Přijď již Duchu svatý, přijď k nám
[91] Kdož ochrany Nejvyššího [546] Má duše, Pána svého chval
[93] Pán slávou oděn je a mocností [53] Blánivě říká Boží nepřítel
[99] Aj, Pán kraluje, své obhajuje [211] Aj, slunce skvoucí [353] Aj, Pán kraluje, božskou čest maje
[100] Pánu všichni prozpěvujte [131] K výškám nešel jsem srdcem svým [142] Svým hlasem k Hospodinu lkám
[117] Chvalte Pána, národové [127] Dům nestaví-li pevně Pán
[130] Můj Pane, z hlubin volám [190] V své rozličné úzkosti [209] Ó slunce spravednosti [373] Ó sešli Ducha svého
[177] Nuž Bohu děkujme [164] Pane, tys mne zkusil [392] Z pravé víry vzchází
[178] Krásná je modrá obloha [411] Ó město Boží, ty jsi štít [553] Můj Pane, srdcem tě i rty [698] Dva lidé stojí před tebou
[189] Hrad přepevný jest Pán Bůh náš [151] Věříme my v svého Stvořitele
[196] Co činí Bůh, vše dobré jest [360] My čekáme, kdy zavítáš
[197] Duše má, v tichosti [623] Důvěřuj se v Pána
[213] Bože, pane nebe, země [183] K tobě oči pozvedáme
[229] Již objal soumrak zemi [323] Ó země, hleď, má spása
[236] Ježíši, Pane nejvyšší [380] Ó Hospodine, přioděj
[237] Bůh Otec z pouhé milosti [521] Prozpěvuj, ó věrná duše
[238] Vzdejme chválu Bohu Otci [401] Církev svou svatou obecnou
[242] Prozpěvujme všichni k chvále [457] Pane, dle svých zaslíbení
[243] K chvále Pána Boha svého [352] Když nastal den čtyřicátý [499] Jezu, přispěj ku pomoci [509] Předivný Pán Bůh v skutcích svých
[244] Ve jméno Krista doufáme [579] Ó Králi věků důstojný
[246] Přišlo k nám padlým spasení [251] Synu Boží, Jezu Kriste [431] Nejvyšší kníže pastýřů
[247] Pádem svým Adam způsobil [477] Snažujme se ve všem právě
[248] Ježíše se nespustím [523] Ježíš živ jest i já s ním [693] Ježíš hříšné přijímá
[253] Můj klenote ze všech nejkrásnější [226] V svém Bohu den dokonávám
[260] Otče všemohoucí [159] Tě, Boha, chválíme [250] Z milosti tak hojné [261] Aj, čas vzácný přišel [269] Vesele zpívejme
[264] Všichni věrní křesťané [284] Jakož o tom proroci [485] Král věčný nás požehnej [550] Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti
[270] Prociť, prociť, zanech spaní [326] Jezu Kriste, tobě díky
[271] Jak jasně svítíš, hvězdo má [157] Chvaltež Boha! Nechť sláva, čest [624] Já, Hospodine, jedno vím
[279] Kristus, Boží Syn [357] Králi nebeský
[280] Otce nebeského pochvalme z milosti [315] Lidské pokolení, měj vždy v své paměti
[282] Zvěstujem vám radost [152] Věříme srdečně v jediného Boha
[298] Tichá noc [655] Tichá noc
[312] Kriste, jenž jsi smrt podstoupil [388] Aj, jak jsou blahoslavení [399] V sjití tomto pravme sobě
[320] Ó hlavo plná trýzně [193] Svěř celý život Pánu [507] Zas k tobě, Kriste, úpím
[321] Ježíši milý, co jsi spáchal zlého [479] Ježíši, Pane, příklade všech ctností
[330] Když zřím ten divuplný kříž [658] Tvůj kříž mi září v temnotách
[334] Kristus Pán vstal z mrtvých [333] Bůh náš všemohoucí [339] Kristovo vzkříšení
[336] Slavné Kristovo vzkříšení [362] Nuž všichni z srdce pravého
[351] Chvalme vsichni Krále nebeského [574] Jezu Kriste, náš přeslavný Králi, tys hoden
[366] Zavítej k nám Duchu svatý [228] Slunce denní již nám hasne [292] Tak Bůh tento svět miloval [391] Pane, jenžs mne koupil sobě [542] K dílu svému mile sahám
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[378] Bože, jenž jsi v nebesích [425] Skloň se k nám svou milostí
[387] Takto volá sám Syn Boží [194] Ty malé stádce, nezoufej [374] Bože, dej, ať, Duch tvůj svatý [518] Kdo chce věčně spasen býti
[397] Radujme se vždy společně [461] Ó věrní srdcem povstanme [537] Uvedeným do tvé smlouvy
[402] Komu milo spasení [160] Tebe, Boha, vzýváme
[404] Pane Ježíši Kriste [545] Otče náš všemohoucí
[407] Byť Boha s námi nebylo [538] Ó Duchu svatý, navštiv nás
[408] Všech věků mocný Králi [446] Moudrosti poklad z nebe
[413] Pastýři nebeský, Pane náš Ježíši [239] Ó všichni my nyní znejme dobrodiní [296] Věřím v tebe, Ježíši, Synu Boží pravý
[415] V širý svět blud vyšel [493] Aj, blahoslavený
[419] Mocný Bože, při Kristovu [530] Snesli jsme mnohé těžkosti [548] Chvalmež Boha, ó kresťané [690] Soudce všeho světa, Bože
[435] Ó Pane, jenž jsi přikázal [494] Ježíši, slávo nejvyšší
[438] Přišli jsme, ó Ježíši [450] Již zpěv, prosby, kázání [456] Nejmilejší Ježíši
[452] Za dar slova, Bože milý [233] Večerní když zvony znějí
[455] Vy v Boží jméno pokřtění [205] Chvála Bohu, nový den teď
[472] Jezíši můj milý [557] Otče náš nebeský
[486] Svaté Boží požehnání [544] Pomoc naše budiž z tebe
[497] Ach, Bože náš [451] Bůh je můj hrad
[504] Tak, jaký jsem, ač nemám nic [561] Ó Bože, Otče uč mě sám
[511] Kristova krev a spravednost [252] Buď chválen, milý Ježíši
[514] Měj v paměti každý člověk [356] Když příjde k soudu drahý Pán
[524] Kristus Pán jest můj život [421] Ach, zůstaň svou milostí
[526] Já v Boha milého [496] Kam chvátáš, srdce mé
[527] Když má hodina nastane [327] Náš Pastýř, věrný Boží Syn
[531] Vzdejme čest Pánu Bohu [367] Studně nepřevážená [581] Bůh náš je Bohem lásky
[554] Kdo Bohu ve všem oddává se [257] Jen s tebou být, Ježíši drahý [498] Já bídný člověk, bídný hříšník
[560] Jako holubička tichá [512] Pojďte všichni, kteří lkáte
[573] Aj, jak míjí kvapným letem [317] Smrt Páně vzpomínajíce
[585] Otče náš, jenž v nebesích dlíš [437] Zasvitla svatá neděle [447] Tobě, Bože, děkujeme
[637] Díky Bohu vzdejme [650] Začnem píseň novou
[681] Buď Bohu sláva [660] Buď Bohu všechna chvála
[682] Dnes k svému stolu zve nás Pán [696] Dnes začíná zas nový rok
[685] I když se rozcházíme [680] Nás zavolal jsi, Pane


