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Pro vedoucího chval. Davidův žalm. Hospodine, král se raduje ze tvé síly!
A jak velice jásá nad tvým vítězstvím! Dal jsi mu touhu jeho srdce, prosbě
jeho rtů jsi neodepřel. Sela. Vyšel jsi mu vstříc s požehnáním dobrých věcí
a na hlavu jsi mu vložil korunu z ryzího zlata. Žádal tě o život a dal jsi mu
jej, dlouhý život navěky a navždy. Díky tvému vítězství je jeho sláva velká,
oděl jsi jej nádherou a důstojností. Učinil jsi jej navždy požehnáním, oblažuješ jej radostí ze své přítomnosti. Vždyť král doufá v Hospodina a pro
milosrdenství Nejvyššího se nepohne. Tvá ruka najde všechny tvé nepřátele, tvá pravice najde ty, kdo tě nenávidí. Až se objevíš, učiníš je ohnivou
pecí. Hospodin je ve svém hněvu pohltí, pozře je oheň. Jejich plod vyhladíš
ze země a jejich símě ze synů lidských. Chystali ti sice zlé a kuli pikle, nic
však nezmohou. Tětivy jim namíříš do tváře, a tak je přinutíš ukázat záda.
Vyvyš se, Hospodine, ve své moci! Budeme zpívat a opěvovat tvé mocné
činy!
Žalm 21 (ČSP)
Není nad to mít dobrého a silného přítele na své straně v těžkých dobách.
Tady je tím přítelem samotný Hospodin. Hospodin, který hledí do srdce na
naše tužby a chce od nás slyšet, o čem sníme a co si přejeme. Má radost,
když nás může obdarovat a požehnat nám ve své štědrosti. Věříme tomu?
Anebo máme jinou zkušenost a představu o Bohu? Když je Bůh s námi,
kdo je proti nám? Člověk? Srovnej nepatrnou moc i těch nejmocnějších
lidí s mocí Boží. Hospodin nás vyzývá ke smělému vztahu s ním. Chce
abychom vyzkoušeli Jeho ochotu a laskavost v našich zkouškách, kterým
se nemůžeme vyhnout, jsou součástí života víry. Doufejme v Boží pomoc
a nenechme si namluvit, že nás náš velitel armády nechal napospas nepříteli. Opak je pravdou!
Pane, dej ať nám ve zkouškách nevládnou pocity porážky a oslabení, protože Ty jsi nám ve všem nablízku!

Domove můj,
všechno vůkol je prostě fuj.
Tam král sedí
a z trůnu hledí.
Miluje svůj lid,
ale chce svůj klid.
Proto byl tak hrubý,
Šoufovi z pusy smrdí.
Je král prostě skvělý,
má nad hlavou jmelí.
Za něj nejsou války,
Šouf si neví rady mezi řádky.

Ten největší rod,
ten nejsilnější,
když slunce tvoje vyšlo
v zemi zdejší,
náhlá krásná je,
snad nejkrásnější,
jak celá říše tvoje.
Pro činy svoje
neztratíš už nikdy
slávu a lesk,
které jak blesk
v Evropu udeřily.
Snad neztratíš už nikdy svoje síly.

Významný rod,
který měl skvělý chod.
Drahé, milované Švýcarsko
bylo jim stále na blízko.
Habsburkové byli
nejvýznamnější panovnický rod v historii.
Jejich dědiců se stali lotrinští vévodové
v Habsbursko-lotrinské dynastii.
Vlajka byla červeno-bílá
a všem se moc líbila,
že to zapili kapkou vína,
když jim jejich huba líná
narostla jak hnědá hlína.
Naneštěstí nejsou žící,
žel vymřeli po přeslici.

Rudolf druhý
byl fakt hrdý.
Podporoval alchymii
a měl vlastní galerii.
Bydlel v Praze na hradě
a měl rád kuchaře.
Vodnatost mozku ho postihla,
byla z toho velká škoda.

