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Dennímodlitby

Neděle:CírkevKristova.DíkzavzkříšeníKristovoaza
Božíslovo.Prosbazazmocněníprozvěstováníaza
požehnáníprovšechnyposluchače.Posvěcenínedě-
le.Probuzeníaobnovaduchovníhoživota,jednota
vDuchu,bratrskáláska.Prosbazarozličnécírkveaje-
jichspolečnésvědectví.

Pondělí:Službacírkvevesvětě.Zvěstováníevangeliave
všechzemích.Duchovnírůstvesborech.Svědectví
víryaláskynekřesťanům.Vzděláníavybaveníspo-
lupracovníkůkeslužběvcírkvíchavespolečnosti.
Evangelizace.Lékařskápráce.

Úterý:Rodina,škola,zaměstnání.Našeděti,rodiče,
příbuzní,přátelé.Našeprácedoma,napracovišti.
Osvědčovánívíryvdennímživotě.Výchovadětí,ško-
ly,internáty,učitelé,vychovatelé.Vyučovánínábo-
ženstvíakřesťanskévýchovy,prácesmládeží,schůz-
kymládeže.

Středa:Našibližní.Sousedé,kolegovévpráci,ob-
chodnípřátelé.Pomocaútěchapronemocné,slepé,
hluchéaprovšechnypostižené.Ovdovělí,osamělí,
vězňové,lidébezpřístřeší,nezaměstnaní,obětiútla-
kuanásilí.Diakonie–domovydůchodců,ústavy
spečovatelskouslužbou,sociálnídílo.
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VysvětleníksoustavěHesel
ProkaždýdenrokunabízíknížkaHeseltřiobsa-

hověsouvisejícítexty:

•SlovazeStaréhozákona(tj.hesla)jsoukaždoroč-
nělosovánapřibližněz1800veršů,obsažených
vochranovskésbírce.

•SlovazNovéhozákonajsouktomuvyhledávána
přednostnězoddílůprůběžnéhobiblickéhočtení
(vizníže).

•TřetímtextemjsouvčeskémvydáníHeseljednot-
livéslokypísně,volenépřiléhavěknedělnímasvá-
tečnímheslům.

Poténásledujídvaoddílyprokaždodenníčtení
bible:Prvníčteníjevybíránozlekcionáře,vydaného
luterskouliturgickoukonferencíajevztaženoktéma-
tutýdne(heslotýdneanedělníevangelium).Nadru-
hémmístěstojíprůběžnéčteníÖAB(Ökumenische
ArbeitsgemeinschaftfürBibellesen),kteréběhemčtyř
letprojdecelýmNovýmzákonemaběhemsedmilet
nejdůležitějšímiknihamiStaréhozákona;ÖABvybírá
rovněžheslaměsícůahesloroku.Unedělíavýznam-
nýchdnůbývánavícuváděnodkaznačtenízŽalmů.

LEDEN 16

Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

Římanům 8,14

8. neděle Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu ne-
zamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Anděl řekl:Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla
vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš
mu jméno Jan. Lukáš 1,13

Po čem volal dlouhý čas
proroků a otců hlas,
vroucí všeho lidstva sen
Kristem slavně vyplněn. 68,2

Matouš 3,13–17 Římanům 12,1–3(4–8) Žalm 96

9. pondělí Ustává a umdlévá mládež, a mládenci těž-
ce klesají, ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabýva-
jí nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však
neumdlévají, chodí, a neustávají. Izaiáš 40,30–31 K

Klekám na kolena před Otcem, aby se pro bohat-
ství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil
„vnitřní člověk“. Efezským 3,14. 16
Skutky 10,37–48 Jan 3,1–13

Hesla
Jednoty
bratrské
2006

Heslo roku:
Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5b
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Použitépřekladybibleapísně
Česképřevodyněmeckýchoriginálůjsouvybrány

zrůznýchpřekladůbible–označenozaodkazem
kbiblickémutextutakto:

bezoznačení–„Bible,písmosvatéStaréhoiNového
zákona,Ekumenickýpřeklad“,vyd.ERC,Praha
1985(sesvolenímČBS)

K–„Biblekralická“,poslednívydánízroku1613
L–PřímýpřekladzněmeckéhotextuLosungen2006

bezoznačení–Bratrskýzpěvník,4.vydání,Jednota
bratrskávÚCN,Praha1954

Svítá–Křesťansképísničky(nejen)promládež,Sy-
nodníradaČCEvevangelickémnakladatelstvíKa-
lich,Praha1992
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Čtvrtek:Společnost.Národyajejichvlády.Mírasprave-
dlnostmezinárody.Ochranapředzneužitímsilvlo-
ženýchdolidskýchrukou,překonávánínárodnostní
arasovénenávisti.Cizincivnašízemi,uprchlíci.Muži
aženyvevedoucíchpostaveníchnavšechúrovních.
Odpovědnézacházenísdarystvoření.Denníchléb.
Věrnostapravdivostvespolečnémživotě.VíravBoží
vedenívesvětěavJehomocléčitvšechnyrány.

Pátek:Našecírkevasbor.DíkzaspasitelnédíloKristo-
vonakříži.Prosbazavyznáníhříchůazanovévylití
Ducha,zaposiluvšechčlenůsborukevzájemnésluž-
bě,zapřipravenostvšechkespoluprácinaBožímdíle.
Prosbazazmocněníprovšechny,kteříjsoupovolá-
nikeslužbězvěstovatčipastýřskypečovatosbor.
Duchláskyajednoty,budováníazachovánínašíprá-
ce.SlužbaHeselkpovzbuzováníjednoty,požehnání
přípravyknížkyHeselaprojejíčtenáře.Přímluvné
modlitbyzacírkevKristovudomaivesvětě.

Sobota:Pohledzpětavýhled.DíkyzaBožídaryave-
denítýdnem.Prosbazaodpuštěnípřestupkůapro-
vinění.Požehnáníproneděli.Přímluvnémodlitbyza
Izrael,lidprvnísmlouvy.PřipravenostcírkveKristovy
najehodruhýpříchod.Radostnánadějevěčnéslávy.

c© Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition c© Petr Heřman – DÚLOS, 2005
Translation c© Miroslav Matouš, Jindřich
Halama st., 2005
Cover c© Slávek Heřman, 2005

ISBN 80-902899-5-9
ISSN 1213-1547
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Zjevení Páně – Epifanias
Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b K

6. pátek Zajisté v Hospodinu Bohu našem jest spa-
sení Izraelovo. Jeremiáš 3,23 K

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá
v Bohu, mém spasiteli. Ujal se svého služebníka Iz-
raele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim
otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.

Lukáš 1,46–47. 54–55

Ač Syn Boží pravý,
Světlo od věčnosti,
nepohrdl lůnem Panny nejčistší.
Vzal na se z lásky
člověčenství naše.
Ó pojďme, pokloňme se Ježíši. 94,2

Matouš 2,1–12 Efezským 3,2–3a.5–6 Jan 2,1–12

7. sobota Rozšířeno jest nad námi milosrdenství je-
ho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.

Žalm 117,2 K

Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic,
co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí.

Jan 1,3–4
1. Janova 3,1–6 Jan 2,13–25
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ModlitebnístrážJednotybratrské
1.1.–18.1.Americkájižníprovincie
19.1.–23.1.Kostarika
24.1.–31.1.Guyana
1.2.–7.2.Česko
8.2.–25.2.Surinam
26.2.–14.3.TanzániezápadaKongo
15.3.–22.3.Aljaška
23.3.–31.3.Evropskákontinentálníprovincie,

Hvězdnénávrší
1.4.–14.4.Západoindickáprovincie
15.4.–19.4.Labrador
20.4.–7.5.Jamajka,KubaaGrandCayman
8.5.–25.5.Honduras
26.5.–25.6.JižníAfrika
26.6.–9.7.BritskáprovincieaseverníIndie
10.7.–23.7.TanzánieRukwa
24.7.–6.9.TanzániejihaMalawi
7.9.–5.10.Nicaragua
6.10.–30.11.TanzániejihozápadaZambie
1.12.–31.12.Americkáseverníprovincie

6

ujišťuje:nepřestanusetipřipomínat–vevšedníden
ivesvátek,vezdravíivnemoci,veštěstíivneštěstí.

Anenechámtěklesnout,ledažebysužúplněpře-
staldbátnaméSlovo,natutopomocnouruku,kte-
routipodávámkaždéhodne,ránonebovečer,ustolu
stvýmiblízkýminebovústranítvéhopokojíka,ně-
kdyinemocničníholože.Užnikdonespočítá,kolik
lidísezabezmálatřistaletítétopomocnérukyzHesel
chopilo,kolikalidemkaždodenníčetbaHeselposílila
víru,lásku,naději,odvahužít.

Nespočítáme,tedynepočítejme.BohatstvíBožího
slovanikdynevyjádřímevčíslech.Poděkujmezaně.
IzatatoHesla.

PavelFilipi

LEDEN 14

A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží
uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.“

Zjevení 21,3
Jozue 24,1–2a.13–18. 25–26 Jan 1,19–28

3. úterý Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek osle-
puje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování
záležitostí spravedlivých. 2.Mojžíšova 23,8

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!
1. Korintským 7,23

2.Mojžíšova 2,1–10 Jan 1,29–34

4. středa Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko
odpadli, synové Izraele. Izaiáš 31,6

Ježíš řekl: Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali bys-
te jako on. Jan 8,39
1.Mojžíšova 21,1–7 Jan 1,35–42

5. čtvrtek Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž
plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před
nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme
si ho nevážili. Izaiáš 53,3

V podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstou-
pil i smrt, a to smrt na kříži. Filipským 2,8
1.Mojžíšova 9,12–17 Jan 1,43–51

3

Průvodní slovo k 276. ročníku Hesel
Už po dlouhé generace čte mnoho lidí Hesla. Jen

v němčině překročil jejich počet milion. K tomu při-
čtěme více jak 50 překladů, které toto krátké biblické
slovo rozšiřují do velkého počtu zemí Afriky, Asie,
Ameriky i Evropy. Hesla oslovují zřetelně nás lidi,
cítící hlubokou potřebu Božího slova na každý den.
A při tom byly začátky této knížečky malé, jako

semínko, ze kterého pomalu vyrůstá strom, který až
po mnoha letech nese bohaté ovoce. 3. května 1728
dostává 32 domů v mladé obci Ochranově v Horní
Lužici poprvé „heslo“ v ústním podání. Tento obyčej
se udržel až podnes, každý den nově, bez přerušení,
ale od r. 1731 už vycházejí Hesla v tištěné formě, tento
rok tedy v 276. vydání.
Hesla přetrvala změny společenských pořádků a

stejnou měrou sloužila lidem jak v chudobě, tak v bo-
hatství, ve svobodě i v nesvobodě.
Dnes čtou Hesla křesťané rozličných tradic, „zbož-

ní“ i ti „světští“, mladí i staří. Všichni zakoušejí, že Pán
Bůh mluví těmito krátkými biblickými texty k nám li-
dem. Hesla při tom nechtějí být náhražkou čtení celé
Bible, nýbrž naopak – jsou dveřmi, vedoucímí nás na
cestu k Bibli.
Za vším tu stojí přesvědčení, že my lidé děkujeme

za svůj život milujícímu Bohu, který nás tu chtěl mít a
který se k nám denně s láskou sklání. Bible je svědec-
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Nenechámtěklesnout,neopustímtě.(Joz1,5):To-
toheslorokuuvádíletošnívydáníHeselJednotybra-
trské.Jsoutoslova,kterýmiHospodinujistilJozue,
Mojžíšovanástupce,předvelkýmúkolem:vznešenou
cestusvobody,ježzačalavyvedenímzEgypta,završit
vstupemdozaslíbenézemě,kterouMojžíšsmělspat-
řitjenzdálky.Zdasitotoslovomůžemepřivlastnit
takémytvářívtvářúkolůmsvým,nekonečněmenším
anenáročnějším?NeopustínásHospodin,nenechá
násklesnout,kdyžzápasímeovírusvouasvýchdětí
nebovnuků,osprávnérozhodovánívesprávnýčas,
ovytrvalostvesvěřenémposlání?
Jednuvěcmůžememítzajistou:PánBůhnešet-

řísvýmSlovemanabízínámjevpřebohatémíře.
Vtomtoohledunásopravduneopouští.Jsourůzné
cesty,jimižnámsvéslovosděluje.Jednouznichjsou
takétatoHesla.
KaždodenníčetbabiblickýchtextůzHeselovšem

nenížádnámagie,ježbypůsobilaautomaticky.Jen
výjimečněsestává,ževybranéveršenebodoporuče-
náčteníPísmajakobybleskemosvítilakrajinunašeho
dnešníhoúkolučirozhodování.Někdyseitostane;
mámstímtéžvlastnízkušenost.AleHeslamajísvůj
významprávěsvoupravidelností,svoukaždodennos-
tí.Připomínají,žeHospodinnedávásvéSlovojen
někdy,vnedělianebovesvátek,anebojenněkomu,
farářůmakněžím,alenabízíjevěrně,trpělivě,opa-
kovaně,anokaždodenněnámvšem.Zesvéstrany
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VydáníHeselvrozličnýchjazycích
Heslajsourozšířenadoceléhosvětaavsoučasnosti

jsouvydávánaasiv50jazycíchvEvropě,Africe,Asii
aAmerice:

afrikaans,angličtina,balinézština(indonézština),
bassa,batak,bečuánština(tswana),bulharština,če-
ština,čičewa,čínština,dánština,estonština,finština,
francouzština,hindština,hmong,chorvatština,inukte-
tuk(eskymáčtina),italština,japonština,kinyarwanda,
lotyština,lužickásrbština,maďarština,miskito,němči-
na,nizozemština,odiya,ovambo,papiamento,pedi,
polština,portugalština,rongmei,rumunština,ruština,
slovenština,simalungun,sranang,swahili,španělština,
švédština,thaiština,tibetština,venda,xhosa,zulština.

Heslavycházejítakévpůvodníchbiblickýchjazy-
cích,tj.hebrejštinaařečtina,aveslepeckémpísmu.

10letHeselnaInternetu:1996–2006
OficiálníInternetovoustránkuoriginálníchHeselnaj-

detena:http://www.losungen.de/
MezinárodníneoficiálnístránkaHeselprorůznéope-

račnísystémyjena:http://www.losung.de/
StránkasčeskýmiHesly:

http://www.dulos.cz/jb/hesla/
Roku1996bylanasvětěprvní!
10letInternetovédoménydulos.cz
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tvím o různých lidech různých dob, kteří se cítili být
tímto Bohem osobně osloveni. S jejich zkušenostmi
se setkáváme každý den znovu v Heslech.

Také heslo roku 2006 vyjadřuje tuto jistotu, že Pán
Bůh nenechá žádného člověka prostě jeho osudu. To-
to slovo pochází z příběhu, ve kterém Jozue po smrti
Mojžíše přebírá jeho vedoucí úlohu. Bůh mu říká:
„Tak jako jsem byl s Mojžíšem, chci být i s tebou.
Nenechám tě padnout a neopustím tě“.

Z tohoto slova pramení spolehnutí se na Boží pří-
klon k nám lidem, který je právě tak živý v r. 2006,
jako byl za dob Jozue či v r. 1728. I my dnes jsme
účastníky těchto dějin požehnání. I my smíme vědět,
že Bohu patříme a že on nás nenechá padnout. Také
my se smíme nechat jím oslovit, jeho slovo k nám
promlouvá každý den znovu.

Ochranovská Jednota bratrská

13 LEDEN
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Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá,
neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,36

Nový rok
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Koloským 3,17

1. neděle Boží potok je naplněn vodou. Žalm 65,10

Ježíš řekl samařské ženě: Kdybys znala, co dává Bůh, a
věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys
ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Jan 4,10

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám,
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé. 346,2

Lukáš 4,16–21 Jakubova 4,13–15 Žalm 8,2a.5–7

2. pondělí Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé
zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby
budeš nazývat ‚Spása‘ a své brány ‚Chvála‘.

Izaiáš 60,18
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ÚNOR
Ti,kdomilujíPána,budoujakosluncevycházející
vplnésíle.Soudců5,31

1.středaPřicházímsbohatýrskýmičinyPanovníka
Hospodina;tvojispravedlnost,jenomtvoji,budupři-
pomínat.Žalm71,16

Víte-li,žeonjespravedlivý,pochopte,žetakékaždý,
kdočiníspravedlnost,jezněhozrozen.1.Janova2,29
Jeremiáš5,20–25Jozue24,29–33

2.čtvrtekPusťmimosebehněvazanechprchlivosti;
nezpouzejsetak,abyszlečinitichtěl.Žalm37,8K

Nenechtenadsvýmhněvemzapadnoutslunce.
Efezským4,26

Skutky28,1–8Soudců1,1–3.17–21

3.pátekHospodine,vyslyšmoumodlitbu,přejmi
sluchu,kdyžopomocvolám,nebuďkmémupláči
hluchý.Žalm39,13

MnozínapomínaliBartimea,abymlčel.Onvšaktím
vícekřičel:„SynuDavidův,smilujsenademnou!“
Ježíšsezastavilařekl:„Zavolejteho!“Izavolalitoho
slepéhoařeklimu:„Vzchopse,vstaň,volátě!“

Marek10,48–49
Lukáš11,14–23Soudců1,27–2,5

LEDEN24

30.pondělíBůhnebeskývzbudíkrálovství,kteréž
navěkynebudezkaženo.Daniel2,44K

Přijďkrálovstvítvé.Lukáš11,2K
Matouš21,18–22Jozue24,1–15

31.úterýHospodinjezachraňoval;svouláskoua
shovívavostíjevykupoval,braljenasváramenaa
nosiljepovšechnydnydávné.Izaiáš63,9

VKristunásjižpředstvořenímsvětavyvolil,abychom
bylisvatíabezposkvrnypředjehotváří.Efezským1,4
Matouš8,28–34Jozue24,16–28

ÚNOR 32

21. úterý Já znám přestoupení svá, a hřích můj přede
mnou jest ustavičně. Žalm 51,5 K

Ježíš Kristus vydal sebe samého za hříchy naše, aby
nás vytrhl z tohoto přítomného věku zlého, podle
vůle Boha a Otce našeho. Galatským 1,4 K
2.Mojžíšova 7,1–13 Soudců 11,12–27

22. středa Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém
jménu pozvedám dlaně. Žalm 63,5

Chromý vyskočil na nohy a chválil Boha. Skutky 3,8
Marek 6,1–6 Soudců 11,28–40

23. čtvrtek Kdo může vymluviti nesmírnou moc
Hospodinovu, a vypraviti všecku chválu jeho?

Žalm 106,2 K

Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Matouš 5,45
Lukáš 6,43–49 Soudců 13,1–25

24. pátek Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř
oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo tom, kdo je
udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém
tvůrci: „On ničemu nerozumí?“ Izaiáš 29,16

17 LEDEN

10. úterý Slova má slyš, Hospodine, porozuměj tu-
žebnému úpění mému. Pozoruj hlasu volání mého,
králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím.

Žalm 5,2–3 K

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry. Efezským 6,18
Jozue 3,9–17 Jan 3,14–21

11. středa Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, kte-
rý je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohled-
nost jeho poháněčů. 2.Mojžíšova 3,7

Bůh Izraele navštívil a vykoupil svůj lid, abychom vy-
svobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně
a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.

Lukáš 1,68. 74–75
Koloským 2,1–7 Jan 3,22–30

12. čtvrtek Budu vás chrániti, a budete požehnáním.
Zachariáš 8,13 K

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, bu-
deme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9
Marek 10,13–16 Jan 3,31–36

13. pátek Kdo ví, neobrátí-li se a nebude-li želeti to-
ho Bůh; neodvrátí-li se, pravím, od prchlivosti hněvu
svého, abychom nezahynuli. Jonáš 3,9 K
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Soudjevtom,žesvětlopřišlonasvět,alelidési
zamilovalivícetmunežsvětlo,protožejejichskutky
bylyzlé.Jan3,19
Zjevení15,1–4Jozue23,1–16

NeděleBible

4.nedělepoZjeveníPáně
Pojďte,pohleďtenaBožískutky,tím,cokonámezi
lidskýmisyny,vzbuzujebázeň.Žalm66,5

29.neděleÚstynemluvňatakojencůjsivybudoval
mocnývalprotisvýmprotivníkůmazastavilnepřítele
planoucíhopomstou.Žalm8,3

Dětivolalyvchrámě„HosannaSynuDavidovu“.
Matouš21,15

Nenechmnejítpodlemého,
nebjsemčlověkslabýchsil.
Častošelbychcestouzlého,
kdybysmivšedovolil.
Zazbloudilémějmědítě,
kterénevíkudykam,
kteréručkouuchopítě
prosíc,bysjevedlsám.415,3

Marek4,35–412.Korintským1,8–11Žalm99

ÚNOR26

4.sobotaJedinějáusmrcujiiobživuji,zdeptaljsem,
azasezhojím,není,kdobyvytrhlzméruky.

5.Mojžíšova32,39

Žijeme-li,žijemePánu,umíráme-li,umírámePánu.Ať
žijeme,aťumíráme,patřímePánu.Římanům14,7–8
Izaiáš51,1–6Soudců2,6–23

PoslednínedělepoZjeveníPáně
NadtebouvzejdeHospodinaukážesenadtebou
jehosláva.Izaiáš60,2

5.neděleVobráceníaztišeníbudevašespása.
Izaiáš30,15

Všechnusvoustarostvložtenaněj,neboťmunavás
záleží.1.Petrova5,7

Mávůlenenímou,
nežtvojístanese,
ikdybytrůnudosáhla,
jímvánekotřese.
Vtévřavězískási
oporyjediné,
kdyžvtoběživotnalezne
avtoběspočine.284,4

Matouš17,1–92.Korintským4,6–10Žalm51

6.pondělíToužídušemápospasenítvém,naslovo
tvéočekávám.Žalm119,81K
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Já Světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdož věří ve
mne, ve tmě nezůstal. Jan 12,46 K
Lukáš 12,49–53 Jozue 1,1–18

14. sobota To je výrok Panovníka Hospodina: Shro-
máždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu
byli shromážděni. Izaiáš 56,8

Ježíš měl zemřít za národ, a nejenom za národ, ale
také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jed-
no. Jan 11,51–52
Matouš 6,6–13 Jozue 2,1–24

2. neděle po Zjevení Páně
Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala
skrze Ježíše Krista. Jan 1,17

15. neděle Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal
jsem se nalézt těm, kdomě nehledali. Řekl jsem: „Hle,
tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé
jméno. Izaiáš 65,1

Ježíš řekl: Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši
svou pokládá za ovce. Jan 10,11 K

Pojď, kdo jsi koli, aj, blízko Pán,
on za nás všecky byl v oběť dán.
Všech nás zve k sobě a se všech stran.
Ó slyš a věř a pojď!

31 ÚNOR

Sexagesimae
(60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce
ve vzdoru! Židům 3,15

19. neděle Naději v něm skládejte všelikého času, ó
lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh
útočiště naše. Žalm 62,9 K
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv
o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1. Janova 5,14

Když, Pane, se mnou půjdeš
a požehnáš můj čas,
tu vyléčenu najdeš
mou duši znovu zas.
Pak prchne všechna žalost,
když ty mne zvedneš výš
a zaplaví mne radost,
když rány zahojíš. 288,2

Lukáš 8,4–8(9–15) Židům 4,12–13 Žalm 31

20. pondělí Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co
je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?

2. Samuelova 7,18
Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se
svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

1. Korintským 1,9
5.Mojžíšova 32,44–47 Soudců 10,17–11,11
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Kdozachovávájehoslovo,vpravděvněmláskaBoží
dosáhlasvéhocíle.Podletohopoznáváme,ževněm
jsme.1.Janova2,5
2.Korintským3,(9–11)12–18Soudců4,1–24

7.úterýHospodinseotázalJonáše:„Jedobře,žetak
planeš?“Jonáš4,4

Bůhnásneurčilktomu,abychompropadlijehohně-
vu,nýbržabychomdošlispásyskrzenašehoPánaJe-
žíšeKrista.1.Tesalonickým5,9
Jan1,43–51Soudců5,1–31

8.středaCoonřekl,tosestalo,jakpřikázal,takvše
stojí.Žalm33,9

NapočátkubyloSlovo,toSlovobylouBoha,to
SlovobyloBůh.TobylonapočátkuuBoha.Všechno
povstaloskrzeněabezněhonepovstalonic,cojest.

Jan1,1–3
Jan3,31–36Soudců6,1–10

9.čtvrtekIvztáhlMojžíšrukusvounamoře,aHos-
podinrozdělilmořevětremvýchodnímprudcevějí-
címpřescelounoc;aučinilmořevsuchost,kdyžse
rozstoupilyvody.2.Mojžíšova14,21K

Učednícivyšli,všudekázali;aPánsnimipůsobila
jejichslovopotvrzovalznameními.Marek16,20
Zjevení1,(1–2.)3–8Soudců6,11–24

LEDEN22

25.středaVydaljsemjimsvánařízeníaseznámilje
sesvýmiřády,skrzeněžmáčlověkživot,kdyžjeplní.

Ezechiel20,11

Víme,žezákonjedobrý,kdyžhoněkdoužíváspráv-
ně.1.Timoteovi1,8
Rút1,1–8(9–15)16–19a(19b–21)Jozue20,1–9

26.čtvrtekTyjsimánaděje,Pane;Hospodine,vtebe
doufámodsvémladosti.Žalm71,5K

Nynítedy,děti,zůstávejtevněm,abychomsenemu-
selibát,ažseukáže,anebylijímzahanbenipřijeho
příchodu.1.Janova2,28
Skutky13,42–52Jozue22,1–20

27.pátekKrokyméutvrzujvslovusvém,anedej,
abynademnoupanovatimělajakánepravost.

Žalm119,133K

Ježíšřekl:Neprosím,abysjevzalzesvěta,aleabysje
zachovalodzlého.Jan17,15
Lukáš4,22–30Jozue22,21–34

28.sobotaLid,kterýchodívtemnotách,uvidívelké
světlo;nadtěmi,kdosídlívzemišerésmrti,zazáří
světlo.Izaiáš9,1

ÚNOR 30

16. čtvrtek Dám vám pastýře podle svého srdce a ti
vás budou pást obezřetně a prozíravě. Jeremiáš 3,15

Gamaliel řekl: Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a
propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí,
rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci
ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat proti Bohu.

Skutky 5,38–39

1. Korintským 3,(1–3)4–8 Soudců 9,1–6

17. pátek Smyj ze svého srdce zlo, Jeruzaléme, a bu-
deš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přecho-
vávat ničemné myšlenky? Jeremiáš 4,14

Ježíš řekl Petrovi: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se
mnou podíl. Jan 13,8

Jan 2,13–22 Soudců 9,7–21

18. sobota V soužení jsem volal Hospodina, Hospo-
din mi odpověděl, daroval mi volnost. Žalm 118,5

Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem
přemohl svět. Jan 16,33 K

1. Korintským 1,26–31 Soudců 9,50–57

19 LEDEN

Sláva, sláva, duše zaplesá,
až ta krásná uzří nebesa,
pod jhem kde hříchu již neklesá.
Ó Pane, vstříc mi pojď! 249,3

Jan 2,1–11 Římanům 12,(4–8)9–16 Žalm 44

16. pondělí Nebojte se lidských pomluv, neděste se
jejich hanobení! Izaiáš 51,7

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udě-
lat nemohou. Lukáš 12,4
5.Mojžíšova 4,5–13 Jozue 3,1–17

17. úterý Dbejte na má nařízení a dodržujte je; já
jsem Hospodin, já vás posvěcuji. 3.Mojžíšova 20,8

Ježíš prosil: Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Jan 17,17

Marek 2,23–28 Jozue 6,1–23

18. středa Vůl zná hospodáře svého, a osel jesle pánů
svých; Izrael nezná, lid můj nesrozumívá. Izaiáš 1,3 K

Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, ne-
bude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

Jan 8,12
Lukáš 16,14–17(18) Jozue 7,1–26
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22.neděleJáťupokojiilehnuispátibudu;neboty,
Hospodine,sámzpůsobíšmibydleníbezpečné.

Žalm4,9K

Nevíte,žejsteBožíchrámažeDuchBožívevás
přebývá?1.Korintským3,16

Jentamjsouméhožitízdroje,
mézlato,poklad,hvězdahvězd,
kamstálezvedámočisvoje,
kdopokojméhosrdcejest.
Mějkaždý,cosioblíbil,
MáláskaJežíšjesticíl.334,2

Matouš8,5–13Římanům1,(14–15)16–17Žalm92

23.pondělíOnjeBůhživýazůstávánavěkyajeho
vladařskámocbudeaždokonce.Daniel6,27

Ježíšřekl:Jájimdávámvěčnýživot:nezahynounavěky
anikdojezmérukynevyrve.Jan10,28
Izaiáš19,19–25Jozue10,1–15

24.úterýDodejtesílyochablýmrukám,pevnostiko-
lenůmklesajícím.Izaiáš35,3

Ježíšřekl:Pokojvám.JakožmneposlalOtec,takijá
posílámvás.Jan20,21K
1.Královská17,8–16Jozue11,1–15

ÚNOR28

10.pátekSlovo,kterévycházízmýchúst,sene-
navrátíkemněsprázdnou,nýbržvykoná,cochci,
vykonázdárně,kčemujsemjeposlal.Izaiáš55,11

Těm,kteříJežíšepřijaliavěřívjehojméno,dalmoc
státseBožímidětmi.Jan1,12
Jan8,12–20Soudců6,25–32

11.sobotaVonendensemnohopronárodůpřidruží
kHospodinu.Stanousemýmlidem.Zachariáš2,15

Abrahamuvěřilamělnaději,kdeužnadějenebylo;
tímsestalotcemmnohýchnárodů.Římanům4,18
4.Mojžíšova6,22–27Soudců6,33–40

Septuagesimae
(70dnípředvelikonocemi)

Neprosvéspravedlivéčinytipředkládámesvéprosby
osmilování,aleprotvévelkéslitování.Daniel9,18

12.neděleHospodinBůhzavolalnačlověka:„Kde
jsi?“Onodpověděl:„Uslyšeljsemvzahradětvůjhlas
abáljsemse.Aprotožejsemnahý,ukryljsemse.“

1.Mojžíšova3,9.10

Věrohodnéjetoslovoazasloužísiplnéhopřijetí:
KristusJežíšpřišelnasvět,abyzachránilhříšníky.Já
knimpatřímnaprvnímmístě.1.Timoteovi1,15
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19. čtvrtek Nebojtež se, posilňte se ruce vaše.
Zachariáš 8,13 K

Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s pře-
svědčivou vytrvalostí, ve znameních, divech a moc-
ných činech. 2. Korintským 12,12
Skutky 15,22–31 Jozue 8,1–29

20. pátek Hospodine, rozpomeň se na mě pro pří-
zeň, jíž svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou.

Žalm 106,4

Ježíš řekl: Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém,
já to učiním. Jan 14,14
Jan 7,1–13 Jozue 8,30–35

21. sobota Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj
Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné ze-
mi! Žalm 143,10

Ježíš řekl: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od
Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně
vydá svědectví. Jan 15,26
5.Mojžíšova 33,1–4(7.12–16) Jozue 9,1–27

3. neděle po Zjevení Páně
A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a
budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29
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Tvůj jsem já, tvůj věčně býti
žádám, rač mne sobě míti,
nepouštěj ke mně žádnému,
můj Bože, práva jinému. 378,2

Matouš 20,1–16a 1. Korintským 9,24–27 Žalm 57

13. pondělí Já Hospodin prokazuji milosrdenství a
vykonávám na zemi soud a spravedlnost.

Jeremiáš 9,23

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,
je to Boží dar. Efezským 2,8–9
Lukáš 19,1–10 Soudců 7,1–15

14. úterý Ztrestám vás podle ovoce vašich skutků, je
výrok Hospodinův. Jeremiáš 21,14

Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úro-
du k věčnému životu, aby se společně radovali roz-
sévač i žnec. Jan 4,36
Židům 12,12–17 Soudců 7,16–8,3

15. středa Hospodin chránil svůj lid jako zřítelnici
oka. 5.Mojžíšova 32,10

Spása je ze Židů. Jan 4,22
Matouš 10,40–42 Soudců 8,22–35



41BŘEZEN

Ježíšřekl:Kdoslyšímáslovaanezachováváje,tohojá
nesoudím.Nepřišeljsem,abychsoudilsvět,aleabych
světspasil.Jan12,47
Galatským2,16–21Jan13,31–35

Oculi
(StáleupínámsvéočikHospodinu.Žalm25,15)

Kdopoložírukunapluhaohlížísezpět,nenízpů-
sobilýprokrálovstvíBoží.Lukáš9,62

19.nedělePozorujtemne,lidemůj,arodinomá,
nastavtemiuší;nebozákonodemnevyjde,asoud
svůjzasvětlonárodůmvystavím.Izaiáš51,4K

Ježíšřekl:Tojsemvámpověděl,abymojeradostbyla
vevásavašeradostabybylaplná.Jan15,11

PodochranouNejvyššího
rozveselse,dušemá,
strážnéokoTvůrcetvého
nespíaninedřímá.357,1

Lukáš9,57–62Efezským5,1–8aŽalm35,1–18

20.pondělíSlepépoveducestou,jižneznají,stez-
kami,onichžnicnevědí,jebuduvodit.Izaiáš42,16

Ježíšřekl:Můževéstslepýslepého?Nepadnouobado
jámy?Žáknenínadučitele.Lukáš6,39–40
Lukáš14,(25–26)27–33(34–35)Jan13,36–38
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Odvažujemesetoříci,protožedůvěřujemevBoha
skrzeKrista.2.Korintským3,4
Jób2,1–10Jan12,44–50

15.středaAžbudetedaleko,vzpomeňtenaHospo-
dinaamějtenasrdciJeruzalém.Jeremiáš51,50

Ježíšřekl:Přímluvce,Duchsvatý,kteréhopošleOtec
vejménumém,tenvásnaučívšemuapřipomenevám
všecko,cojsemvámřekl.Jan14,26
2.Mojžíšova17,1–7Jan13,1–11

16.čtvrtekNebuďmitím,kdoděsí.Tysméútočiště
vezlýden.Jeremiáš17,17

Buďmepravdivívlásce,aťvevšemdorůstámevKris-
ta.Onjehlava.Efezským4,15
1.Janova1,8–2,2(3–6)Jan13,12–20

17.pátekUbožáknikdyneupadnevzapomnění;na-
dějeponíženýchnikdyneztroskotá.Žalm9,19

ZdaližBůhnevyvolilchudýchnatomtosvětě,aby
bohatíbyliuvířeadědicovékrálovství,kteréžzaslíbil
těm,jenžjejmilují?Jakubova2,5K
Lukáš9,43b–48Jan13,21–30

18.sobotaHospodinjeBohempráva,blazetěm,
kdohoočekávají.Izaiáš30,18b
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6. čtvrtek Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě
vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku
tvému. Žalm 43,3

Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo ne-
přichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6
1. Korintským 2,1–5 Jan 17,6–13

7. pátek Jen se usilovně snažte milovat Hospodina,
svého Boha, a chodit po všech jeho cestách.

Jozue 22,5

To je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přiká-
zání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle
něho žít. 2. Janova 6
Židům 10,1. 11–18 Jan 17,14–19

8. sobota Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš
se před ním celá země! Abakuk 2,20

Ježíš poručil: Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého
Otce tržiště! Jan 2,16
Zjevení 14,1–3(4. 5) Jan 17,20–26

Květná neděle
Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho
věří, měl život věčný. Jan 3,14. 15

9. neděle Utištěným dopomáhá k právu. Žalm 146,7
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Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k to-
mu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh
připravil. Efezským 2,10
Jan 12,34–36(37–42) Soudců 14,1–20

25. sobota Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své
líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář
před potupami a popliváním. Izaiáš 50,6

Pilát dal Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu,
vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili
purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali:
„Buď pozdraven, králi židovský!“ Přitom ho bili do
obličeje. Jan 19,1–3
Matouš 13,31–35 Soudců 15,1–16,3

Estomihi
(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3)

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, jdeme do
Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co
je psáno u proroků.“ Lukáš 18,31

26. neděle Popatřiž s nebe, a pohleď z příbytku sva-
tosti své a okrasy své. Kdež jest horlivost tvá a veliká
síla tvá? Izaiáš 63,15 K

Učedníci se ptali Ježíše: „Mistře, kdo se prohřešil,
že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho
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Pavelmělvnocividění:StanulpřednímjakýsiMa-
kedonecavelmihoprosil:„PřeplavsedoMakedonie
apomoznám!“PotomtoPavlověviděníjsmesebez
váháníchystalinacestudoMakedonie,protožejsme
usoudili,ženásvoláBůh,abychomtamkázalievan-
gelium.Skutky16,9–10

Jezu,vdobáchvšech
řiďtysámnášběh!
Kdyžicestadrsnábude,
tyjenchraňabraňnásvšude
apakpoutníkům
otevřisvůjdům!286,4

Marek12,1–12Římanům5,1–5(6–11)Žalm38

13.pondělíNavratižse,dušemá,doodpočinutísvé-
ho,poněvadžHospodinjestdobrodincetvůj.

Žalm116,7K

Ježíšřekluzdravenému:„Vraťsedomůavypravuj,
jakvelikévěcitiučinilBůh.“Iodešelazvěstovalpo
celémměstě,jakvelikévěcimuučinilJežíš.

Lukáš8,39
Jeremiáš26,1–3.7–16.24Jan12,37–43

14.úterýPřebývámvevyvýšenostiasvatosti,aleis
tím,jenžjezdeptanýaponíženéhoducha,abychoži-
vilduchaponížených,abychoživilsrdcezdeptaných.

Izaiáš57,15

BŘEZEN42

21.úterýNastříbrokelímek,nazlatopec;srdcevšak
Hospodinprozkoumává.Přísloví17,3

KdyžseJežíšrozhlédlaviděl,žekněmupřichází
četnýzástup,řeklFilipovi:„Kdenakoupímechleba,
abysevšichninajedli?“Tovšakřekl,abyhozkoušel;
sámtotižvěděl,cochceučinit.Jan6,5–6
Jób7,11–21Jan14,1–7

22.středaRodinarodiněvychvalovatibudeskutky
tvé,apředivnoumoctvouzvěstovati.Žalm145,4K

Připomínámsitvouupřímnouvíru,kteroumělauž
tvábabičkaLóisatvámatkaEunikéakteroumáš,jak
jsempřesvědčen,ity.2.Timoteovi1,5
Marek9,38–41(42–47)Jan14,8–14

23.čtvrtekUkryjemnevstánkusvém,vdenzlý
schovámnevskrýšistanusvého,anaskáluvyzdvihne
mne.Žalm27,5K

KdyžviděliodvahuPetrovuiJanovuashledali,že
jsoutolidéneučeníaprostí,žasli;poznávali,žejsou
toti,kteříbývalisJežíšem.Skutky4,13
Marek8,(10–13)14–21Jan14,15–21

24.pátekHospodine,Božemůj,ktoběseutíkám,
zachraňměavytrhnizrukouvšech,kdoměstíhají.

Žalm7,2

ÚNOR 34

rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho
rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.“

Jan 9,2–3

A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí. 277,8

Marek 8,31–38 1. Korintským 13,1–13 Žalm 76

27. pondělí Spravedlivý bude jako strom štípený
při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem
svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude,
šťastně mu se povede. Žalm 1,3 K

Ježíš řekl: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete
hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,8
Lukáš 13,31–35 Soudců 16,4–22

28. úterý Hospodine zástupů, blahoslavený člověk,
kterýž naději skládá v tobě. Žalm 84,13 K

Královský služebník mu řekl: „Pane, pojď, než mé
dítě umře!“ Ježíš mu odpověděl: „Vrať se domů, tvůj
syn je živ!“ Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš
řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho
sluhové a oznámili mu: „Tvůj syn žije.“ Jan 4,49–51
Lukáš 5,33–39 Soudců 16,23–31

47 DUBEN

Když nikde není bezpečí,
svět rozpačitě váhá,
Bůh Otec má nás na péči,
svou mocí bouře zmáhá
a tomu dává útěchu,
kdo jinde nezná oddechu:
čest, chválu Bohu vzdejme! 57,6

Marek 10,35–45 Židům 5,7–9 Žalm 43

3. pondělí Co Bůh rozboří, nikdo nezbuduje, zavře
dveře za někým a otevřít je nelze. Jób 12,14

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i ko-
nec. Zjevení 22,13
Židům (6,20)7,1–3(16–17)24–27 Jan 16,16–24

4. úterý Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem.
2.Mojžíšova 6,7

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme
nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1. Janova 3,1
Jób 19,21–27 Jan 16,25–33

5. středa Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás,
a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce
pastvy jeho. Žalm 100,3 K

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony
znají mne. Jan 10,14
Židům 9,11–15 Jan 17,1–5
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Ažváspovedoupředsoud,nemějtepředemstarost,
cobudetemluvit;alecovámbudevtéhodinědáno,
tomluvte.Nejstetovy,kdomluví,aleDuchsvatý.

Marek13,11
Matouš10,34–39Jan14,22–26

25.sobotaHospodinjedobrotivý,přímý,protouka-
zujehříšnýmcestu.Žalm25,8

Víme,žečlověksenestáváspravedlivýmpředBohem
nazákladěskutkůpřikázanýchzákonem,nýbržvírou
vKristaJežíše.ImyjsmeuvěřilivJežíšeKrista.

Galatským2,16
Lukáš17,28–33Jan14,27–31

Laetare
(VeseltesesJeruzalémem.Izaiáš66,10)

Jestližepšeničnézrnonepadnedozeměanezemře,
zůstanesamo.Zemře-livšak,vydámnohýužitek.

Jan12,24

26.neděleProtomudámpodílmezimnohýmia
sčetnýmibudedělitkořistzato,ževydalsámsebe
nasmrt.Izaiáš53,12

Bůhtoho,kterýnepoznalhřích,kvůlinámztotožnil
shříchem,abychomvněmdosáhliBožíspravedlnos-
ti.2.Korintským5,21

BŘEZEN38

KdyžJežíšspatřilmatkuavedleníučedníka,kterého
miloval,řeklmatce:„Ženo,hle,tvůjsyn!“Potomřekl
tomuučedníkovi:„Hle,tvámatka!“Vtuhodinuji
onenučedníkpřijalksobě.Jan19,26–27
Jakubova4,1–10Jan12,20–26

10.pátekNyníhleďte,jsemjedinějá,jinýbůhvedle
mnenení.5.Mojžíšova32,39

Neboťkdejevášpoklad,tambudeivašesrdce.
Lukáš12,34

Židům2,11–18Jan12,27–33

11.sobotaDbejnamépříkazyabudešživ,střez
mojeučeníjakzřítelnicioka.Přísloví7,2

PředBohemnejsouspravedlivíti,kdozákonslyší;
ospravedlněnibudou,kdozákonsvýmičinyplní.

Římanům2,13
Zjevení20,1–6Jan12,34–36

Reminiscere
(Rozpomeňsenaslitovánísvá,Hospodine.

Žalm25,6)

Bůhprokazujesvouláskuknámtím,žeKristusza
nászemřel,kdyžjsmeještěbylihříšní.Římanům5,8

12.neděleMojžíšBohunamítal:„Kdojsemjá,abych
šelkfaraónoviavyvedlIzraelcezEgypta?“Odpově-
děl:„Jábudustebou!“2.Mojžíšova3,11–12

DUBEN 46

DUBEN

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a neje-
nom za naše, ale za hříchy celého světa. 1. Janova 2,2

1. sobota O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve
městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až
navěky je Bůh činí pevným. Žalm 48,9

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první
nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město,
nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro
svého ženicha. Zjevení 21,1–2
Jan 14,15–21 Jan 16,12–15

Judica
(Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1)

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

2. neděle Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte roz-
hodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází!“ Izaiáš 35,4

Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spat-
řili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil
se jich strach. On však jim řekl: „Já jsem to, nebojte
se!“ Jan 6,19–20

35 BŘEZEN

BŘEZEN
Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží,
který má přijít na svět. Jan 11,27

Začátek postní doby
1. středa Jákob řekl svému domu: „Zbavte se cizích
bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte
si šat.“ 1.Mojžíšova 35,2

Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí
z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se
očistili. Jan 11,55
Matouš 6,16–21 2. Petrova 1,2–11 Jan 11,1–10

1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách

2. čtvrtek Bázeň před Hospodinem znamená nená-
vidět zlo. Přísloví 8,13

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky
usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

1. Tesalonickým 5,15
Zachariáš 7,2–13 Jan 11,11–19

Ženy zvou ke světovému dni modliteb
3. pátek Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty
znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mé-
mu zdaleka. Žalm 139,1–2 K
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6.pondělíChizkijášsmrtelněonemocněl.Modlilse
kHospodinuatenkněmupromluviladalmuzá-
zračnéznamení.AleChizkijášzaprokázanédobrodi-
nínebylvděčný,jehosrdcesestalodomýšlivým.

2.Paralipomenon32,24.25
Ježíšřekluzdravenému:Hle,jsizdráv.Užnehřeš,aby
těnepotkaloněcohoršího!Jan5,14
1.Janova3,7–11(12)Jan11,45–57

7.úterýProrokavzbudímjimzprostředkubratří
jejich,jakojsity,apoložímslovamávústajeho,a
budejimmluvitivšecko,cožmupřikáži.

5.Mojžíšova18,18K
Kdomádarprorockéhoslova,aťhoužívávsouhlase
svírou.Římanům12,6
Jób1,1–22Jan12,1–11

8.středaVšechno,covámpřikazuji,budetebedlivě
dodržovat.Nicktomunepřidášanicztohoneube-
reš.5.Mojžíšova13,1
Celýzákonjeshrnutvjednomslově:Milovatibudeš
bližníhosvéhojakosebesamého!Galatským5,14
1.Korintským10,9–13Jan12,12–19

9.čtvrtekAnivestáříašedináchmě,Bože,neo-
pouštěj,dokudneseznámímtotopokoleníseskutky
tvépažeastvoubohatýrskousilouvšechny,kteří
přijdou.Žalm71,18

BŘEZEN44

Umírábezviny
synBožíjediný,
nakřížirozpjatý,
Pántvůjtichý,svatý.
Protvézlosti,nepravosti,
umírábezviny
synBožíjediný.104,2

Jan12,20–262.Korintským1,3–7Žalm53

27.pondělíMádušezmírásteskempoHospodino-
výchnádvořích,mésrdceimétěloplesajívstřícži-
vémuBohu!Žalm84,3
Alžbětěsenaplnilčasapřišlajejíhodina:narodilsejí
syn.Akdyžuslyšelijejísousedéapříbuzní,žejíPán
prokázaltakvelikémilosrdenství,radovalisespolu
sní.Lukáš1,57–58
5.Mojžíšova8,2–10Jan15,1–8

28.úterýZpívejteHospodinupíseňnovou,neboť
jestdivnévěciučinil.Žalm98,1K
Zpívejtespolečněžalmy,chvalozpěvyaduchovnípís-
ně.ZpívejtePánu,chvaltehozceléhosrdce.

Efezským5,19
Jób9,14–23.32–35Jan15,9–17

29.středaHospodinsnebepopatřilnasynylidské,
abyviděl,byl-libykdorozumnýahledajícíBoha.

Žalm14,2K

BŘEZEN 36

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za
sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává
skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Matouš 6,6
Jan 8,21–30 Jan 11,20–27

4. sobota Jsme daleci toho vzbouřit se proti Hospo-
dinu a odvrátit se dnes od Hospodina. Jozue 22,29

Ježíš řekl: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo
zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce;
neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,5
Daniel 5,1–7. 17–30 Jan 11,28–44

Invocavit
(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15)

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1. Janova 3,8b

5. neděle Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospo-
dina. Ozeáš 2,22

Ježíš řekl: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobod-
nými. Jan 8,32

Kdo za pravdu hoří v svaté oběti,
kdo za lidstva práva život posvětí,
kdo nad křivdou bídných slzu vyroní,
tomu naše píseň slávou zazvoní. 476,1

Matouš 4,1–11 Židům 4,14–16 Žalm 91

45 BŘEZEN

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, pře-
tvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novoroze-
né děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním
mléku, abyste jím rostli ke spasení. 1. Petrova 2,1–2
Jan 15,9–17 Jan 15,18–25

30. čtvrtek Hospodin řekl Abramovi: „Odejdi ze své
země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země,
kterou ti ukážu.“ 1.Mojžíšova 12,1

Lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abra-
hamem. Galatským 3,9
2. Korintským 4,11–18 Jan 15,26–16,4a

31. pátek Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe,
neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

Stůjte tedy „opásáni kolem beder pravdou, obrně-
ni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě
evangeliu pokoje“. Efezským 6,14–15
Jan 10,17–26 Jan 16,4b–11
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30.neděleChvaltejejzevšelijakémocijeho,chvalte
jejpodlévelikédůstojnostijeho.Žalm150,2K

Protoijá,kdyžjsemuslyšelovašívířevPánaJežíše
aláscekevšembratřím,nepřestávámzavásděkovat
astálenaváspamatujivesvýchmodlitbách.

Efezským1,15–16

Tebe,Bože,chválíme,
Pane,tvojictímesílu,
předtebouseskláníme,
tvémudivícesedílu.
Tysodvěkůnavěky,
Božemocný,veliký.46,1

Jan10,11–16(27–30)1.Petrova2,21b–25Žalm55

DUBEN56

SetníkposlalJežíšovivzkaz:„Anijsemseneodvážil
ktoběpřijít.Aledejrozkaz,amůjsluhabudezdráv.“

Lukáš7,7
Jan17,9–191.Janova2,7–11

28.pátekHospodin,vášBůh,jeBohemnahořena
nebiidolenazemi.Jozue2,11

SlávanavýsostechBohuanazemipokojmezilidmi;
Bůhvnichmázalíbení.Lukáš2,14
Lukáš23,50–561.Janova2,12–17

29.sobotaPravýapokojnýsoudvynášejtevbranách
svých.Zachariáš8,16K

Zacheusřekl:„Polovinusvéhojmění,Pane,dávám
chudým,ajestližejsemněkohoošidil,nahradímmu
točtyřnásobně.“Lukáš19,8
Jan12,44–501.Janova2,18–29

MisericordiasDomini
(MilosrdenstvíHospodinovaplnájezemě

Žalm33,5)

Ježíšřekl:Jájsemdobrýpastýř.Dobrýpastýřpoloží
svůjživotzaovce.Mojeovceslyšímůjhlas,jáje
znám,jdouzamnouajájimdávámvěčnýživot.

Jan10,11.27.28

KVĚTEN 64

20. sobota Hospodin zjednává právo sirotku a vdo-
vě, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy
hosta. 5.Mojžíšova 10,18.19

Jestliže vzýváte jako Otce toho, jenž nestranně soudí
každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny
svého pozemského života. 1. Petrova 1,17
Jan 6,(60–62)63–69 Galatským 1,10–24

Týden oběti za misii

Rogate
(Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své
milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

21. neděle Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrden-
ství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím
se k Bohu života mého. Žalm 42,9

Víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak
také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

1. Janova 5,15

Ty se o nás věrně staráš,
co potřebí, to nám dáváš,
duši, tělo opatruješ,
tak své stvoření miluješ. 50,2

Jan 16,23b–33 1. Timoteovi 2,1–6a Žalm 95

49 DUBEN

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří při-
šli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali
palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, po-
žehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král
izraelský.“ Jan 12,12–13

Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstuptež před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí. 26,1

Jan 12,12–19 Filipským 2,5–11 Žalm 56

10. pondělí Představuji Hospodina před oblíčej svůj
vždycky. Žalm 16,8 K

Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v pur-
purovém plášti. Pilát jim řekl: „Hle člověk!“ Jan 19,5
Římanům 5,6–11 Jan 18,1–11

11. úterý Hledejte Hospodina, pokudž může nale-
zen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.

Izaiáš 55,6 K

Ježíš řekl: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova
ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7
Jób 38,1–11;42,1–6 Jan 18,12–27

12. středa Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem.
Žalm 51,20 K
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Sláskoupřijímejteity,kdopřicházejíodjinud–tak
někteří,anižtotušili,mělizahostyanděly.

Židům13,2
Izaiáš42,10–161.Janova1,1–4

25.úterýRozpomeňsenadávnédny,snažsepo-
rozumětlétůmzašlýchpokolení,vyptávejsesvého
otce,ontipoví,svýchstarců,onitiřeknou.

5.Mojžíšova32,7

Ježíšřekluzdravenému:Jdiksvýmdodomusvého,a
zvěstujjim,kterakjestvelikévěciučiniltoběHospo-
din,aslitovalsenadtebou.Marek5,19K
Jób42,7–13(14–17)1.Janova1,5–10

26.středaVšechnytytověciučinilamojeruka.Tak
vzniklyvšechnytytověci,jevýrokHospodinův.Las-
kavěpohlédnunatoho,kdojeutištěnýanaduchu
ubitý,kdosetřesepředmýmslovem.Izaiáš66,2

Ženavěděla,cosesnístalo,ataksbázníachvěním
přišla,padlamuknohámapovědělamucelouprav-
du.Aonjířekl:„Dcero,tvávíratězachránila.Odejdi
vpokoji,uzdravenazesvéhotrápení!“Marek5,33–34
1.Petrova1,22–251.Janova2,1–6

27.čtvrtekPane,nejsemhodenveškeréhotvéhomi-
losrdenstvíavšítvévěrnosti,kteréjsisvémuslužeb-
níkuprokázal.1.Mojžíšova32,11
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KVĚTEN
VyvšichnijstepřeceskrzevírusynyBožímivKristu
Ježíši.Galatským3,26

1.pondělíBědatěm,kteřížříkajízlémudobré,a
dobrémuzlé,kladoucetmuzasvětlo,asvětlozatmu!

Izaiáš5,20K
Jestližechodímevsvětle,jakoonjevsvětle,máme
společenstvímezisebouakrevJežíše,jehoSyna,nás
očišťujeodkaždéhohříchu.1.Janova1,7
4.Mojžíšova27,(12–14)15–231.Janova3,1–10

2.úterýAčkolijsemsámnaučilEfrajimachodit,on
nasvéráměbralmodly.Nepoznali,žejájsemje
uzdravoval.Ozeáš11,3
JežíšMartěodpověděl:„Neřekljsemti,žeuvidíšslávu
Boží,budeš-livěřit?“Jan11,40
1.Korintským4,9–161.Janova3,11–18

3.středaNevíme,comámedělat,protovzhlížíme
ktobě.2.Paralipomenon20,12
Amen,amen,pravímvám,kdoslyšíméslovoavěří
tomu,kterýměposlal,máživotvěčnýanepodléhá
soudu,alepřešeljižzesmrtidoživota.Jan5,24
Jan17,20–261.Janova3,19–24

1728začátekHeselvOchranově
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Ježíš řekl učedníkům: Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem
vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umý-
vat. Jan 13,14
Izaiáš 26,20–21 Jan 18,28–40

Zelený Čtvrtek
On zajistil památku svým divům; Hospodin je milos-
tivý, plný slitování. Žalm 111,4

13. čtvrtek Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví
paže Hospodinova? Izaiáš 53,1

Ježíš řekl: Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili
v toho, koho on poslal. Jan 6,29

Potud není zkrácena
ruka Hospodina,
neboť z lásky k spasení
dal nám svého Syna;
kterak s ním by neměl nám
čeho třeba dáti,
k nám co Otec laskavý
k dítkám svým se znáti? 315,2

Jan 13,1–15(34–35) 1. Korint. 11,23–26 Jan 19,1–16a

Velký Pátek
Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného
dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl
život věčný. Jan 3,16 K
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Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože vše-
mohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi
národů. Zjevení 15,3
Lukáš 19,36–40 Jonáš 2,1–11

17. středa Byl jsi hradem chudému, hradem nuzné-
mu v úzkosti jeho, útočištěm před povodní, zastíně-
ním před horkem, před vzteklostí ukrutníků.

Izaiáš 25,4 K

Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1,52
Římanům 15,14–21 Jonáš 3,1–10

18. čtvrtek Budou mým lidem, a já budu jejich Bo-
hem, když se obrátí ke mně celým srdcem svým.

Jeremiáš 24,7 K

Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo
a obrátilo se k Pánu. Skutky 11,21
1. Korintským 14,6–9.15–19 Jonáš 4,1–11

19. pátek Postihly mě moje nepravosti, že nemohu
ani vzhlédnout. Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Žalm 40,13. 14

Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vin-
níkům našim. Matouš 6,12 K
Lukáš 22,39–46 Galatským 1,1–9
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4.čtvrtekMějtevnenávistizloamilujtedobro,
uplatňujtevbráněprávo!SnadseHospodin,Bůh
zástupů,smiluje.Amos5,15

Obnovteseduchovnímsmýšlením,oblečtenovélid-
ství,stvořenékBožímuobrazuvespravedlnostia
svatostipravdy.Efezským4,23–24
Efezským4,(8–10)11–161.Janova4,1–6

5.pátekZrakmislábne,vyhlížímtvéslovo,kdyuž
měpotěšíš?Žalm119,82

Mámepevnounadějiajsmesijisti,žejakojsteúčastni
utrpení,takbudeteúčastnitakéútěchy.

2.Korintským1,7
Matouš26,30–351.Janova4,7–16a

6.sobotaVšeckotonatěočekává,abysjimdával
pokrmčasemsvým.Kdyžjimdáváš,sbírají;kdyžot-
vírášrukusvou,nasycenibývajídobrýmivěcmi.

Žalm104,27–28K

Chlébnášvezdejšídávejnámkaždéhodne.
Lukáš11,3K

Jan14,1–61.Janova4,16b–21

Jubilate
(PlésejHospodinuvšeckazemě!Žalm66,1)

KdojevKristu,jenovéstvoření.Cojestaré,pomi-
nulo,hle,jetunové!2.Korintským5,17
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Quasimodogeniti
(Jakonarozenéděti1.Petrova2,2)

VelebenbuďBůhaOtecPánanašehoJežíšeKrista,
neboťnámzesvéhovelikéhomilosrdenstvídalvzkří-
šenímJežíšeKristanověsenaroditkživénaději.

1.Petrova1,3

23.neděleVdenHospodinovyprchlivostijejejich
stříbroazlatonevysvobodí.Ezechiel7,19

Vítepřece,žejstezprázdnotysvéhozpůsobuživota,
jakjstejejpřijaliodotců,nebylivykoupenipomíjitel-
nýmivěcmi,stříbremnebozlatem,nýbržpřevzácnou
krvíKristovou.1.Petrova1,18–19

Ónemluvte,žezboží,zlato
amocjeto,pročmásežít.
Nicnestojímivsvětězato,
bychpotomtoužil,chtěltomít.
Mějkaždý,cosioblíbil,
MáláskaJežíšjesticíl.334,1

Jan20,19–291.Petrova1,3–9Žalm148

24.pondělíNebudešutlačovathosta;vítepřece,jak
býváhostuvduši,neboťjstebylihostyvegyptské
zemi.2.Mojžíšova23,9
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Cantate
(Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1)

Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil
podivuhodné věci. Žalm 98,1

14. neděle OHospodinu mluv s chloubou, moje du-
še, ať to slyší pokorní a radují se. Žalm 34,3

Já se nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána
Ježíše Krista. Galatským 6,14

Buď tobě dík, ty slunce žití,
že lesk tvůj světlo též mi dal,
já chci tě stále velebiti,
že v tobě jsem se volným stal.
Dík za slova tvých svatých úst,
v nich dej mi stále růst. 341,5

Matouš 11,25–30 Koloským 3,12–17 Žalm 98

15. pondělí Amos řekl: „Panovníku Hospodine, od-
pusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!“ Hos-
podin byl nad tím jat lítostí: „Nestane se to,“ řekl
Hospodin. Amos 7,2–3

Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.
Zjevení 2,10

Jakubova 1,17–25(26. 27) Jonáš 1,1–16

16. úterý Boží cesta je dokonalá. Žalm 18,31
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14. pátek Boha se boj a jeho přikázání zachovávej;
na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13

Ježíš řekl Pilátovi: Neměl bys nade mnou žádnou moc,
kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě
vydal, má větší vinu. Jan 19,11

Ty bereš břímě moje
na svatá bedra svoje,
ač skály těžší jest,
sám prokletím se stáváš,
mně hojně požehnáváš,
mou záchranou je kříže trest. 108,6

Jan 19,16–30 2. Kor. 5,(14b–18)19–21 Jan 19,16b–30

15. sobota Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak
vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a
na zemi. Žalm 113,5–6

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli ze-
mětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a
řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ Matouš 27,54
Ozeáš 5,15–6,3 Jan 19,31–42

Velikonoční neděle
Já jsem ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na
věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

16. neděle Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýt-
nutí. Přísloví 16,18
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19.středaPlnit,Božemůj,tvouvůlijemýmpřáním,
tvůjzákonmámvesvémnitru.Žalm40,9

JednidruhýchbřemenanesteatakplňtezákonKris-
tův.Galatským6,2K
1.Korintským15,35–49Jan20,24–31

20.čtvrtekBudešjakozahradazavlažovaná,jako
vodnízřídlo,jemužsevodyneztrácejí.Izaiáš58,11

Ježíšřekl:Kdověřívemne,„proudyživévodypoply-
nouzjehonitra,“jakpravíPísmo.Jan7,38
1.Korintským15,50–57Jan21,1–14

21.pátekUčiňto,aťvjitřeslyšímmilosrdenstvítvé,
neboťvtoběnadějimám.Žalm143,8K

Podobnojestkrálovstvínebeskéčlověkuhospodáři,
kterýžvyšelnaúsvitě,abynajaldělníkynavinicisvou.

Matouš20,1K
1.Korintským5,6b–8Jan21,15–19

22.sobotaSmilujise,nadkýmsesmiluji,aslitujise,
nadkýmseslituji.2.Mojžíšova33,19

Ježíšřeklženě:„Anijátěneodsuzuji.Jdiaužnehřeš!“
Jan8,11

2.Timoteovi2,8–13Jan21,20–25
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7.neděleNasouduopětzavládnespravedlnost,pů-
jdouzanívšichni,kteřímajípřímésrdce.

Žalm94,15

Ježíšřekl:Jestližejápřecesoudím,jemůjsoudprav-
divý,neboťnesoudímsám,alesemnouiten,který
měposlal.Jan8,16

Soudcevšehosvěta,Bože,
předtrůnemtvýmnepomůže
žádnémunádhernostjeho,
byťmělslávusvětavšeho.271,1

Jan15,1–81.Janova5,1–4Žalm66

8.pondělíPoznáš,žejájsemHospodin,žesene-
zklamouti,kdoskládajísvounadějivemne.

Izaiáš49,23

Kdovástoobloudil–vždyťvámbyltakjasněposta-
venpředočiJežíšKristusukřižovaný!Takvelikévěci
jsteprožilinadarmo?Galatským3,1.4
Římanům1,18–251.Janova5,1–5

9.úterýKdybychmunapsalzesvéhozákonasebe-
víc,budetopokládánozaněcocizího.Ozeáš8,12

Ježíšřekl:Milujete-limne,budetezachovávatmápři-
kázání.Jan14,15
2.Korintským5,11–181.Janova5,6–12

DUBEN 52

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježí-
ši: Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka,
stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil.
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad
každé jméno. Filipským 2,5. 7.9

Chválu s srdečnou vděčností
vzdejte jeho velebnosti,
jeho jméno vyvyšujte,
chvalte, ctěte, vyznávejte! 26,4

Marek 16,1–8 1. Korintským 15,1–11 Jan 20,1–10

Velikonoční pondělí
17. pondělí Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost
zajistí klid a bezpečí navěky. Izaiáš 32,17

Ježíš řekl: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dá-
vám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce
nechvěje a neděsí! Jan 14,27
Lukáš 24,13–35 1. Korintským 15,12–20 Jan 20,11–18

18. úterý Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbož-
nost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za
mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Jeremiáš 2,2

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěr-
nost věrnost Boží? Naprosto ne! Římanům 3,3–4
1. Korintským 15,20–28 Jan 20,19–23
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10. středa Hospodin mě poslal vyhlásit léto Hospo-
dinovy přízně, den pomsty našeho Boha.

Izaiáš 61,1. 2

Ježíš promluvil: „Dnes se splnilo toto Písmo, které
jste právě slyšeli.“ Lukáš 4,21
Jan 8,31–36 1. Janova 5,13–21

11. čtvrtek Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli ne-
pravosti, kdo obstojí, Panovníku? Žalm 130,3

My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna,
aby byl Spasitelem světa. 1. Janova 4,14
Římanům 8,7–11 2. Janova 1–6

12. pátek Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hos-
podina! Žalm 105,3

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbu-
zujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a
pokoje bude s vámi. 2. Korintským 13,11
Jan 19,1–7 2. Janova 7–13

13. sobota Vrať se, Hospodine! Měj se svými služeb-
níky soucit. Žalm 90,13

Ježíš řekl: V onen den se mě nebudete již na nic ptát.
Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit
Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23
Zjevení 22,1–5 3. Janova 1–15
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Zapuzujsvoujasností
zemnevšechnytemnosti,
aťuvířesrdcempravým
předtrůnmilostisestavím!296,1

Jan3,1–8(9–15)Římanům11,(32)33–36Žalm145

12.pondělíPřemohlyměnepravosti,našichnevěr-
nostíjenomtynászprostíš.Žalm65,4

Kdovyzná,žeJežíšjeSynBoží,vtomzůstáváBůh
aonvBohu.1.Janova4,15
Jeremiáš10,6–12Efezským1,1–10

13.úterýHospodinseslitovávalnadnimiaobracel
seknimprosvousmlouvusAbrahamem,Izákema
Jákobem.Nechtěljezničitaaždonynějškajeodsvé
tvářeneodvrhl.2.Královská13,23

Bůhnezavrhlsvůjlid,kterýsipředemvyhlédl.
Římanům11,2

Izaiáš43,8–13Efezským1,11–14

14.středaStvořeníopírajícíseotebechráníšpoko-
jem,neboťvtebedoufá.Izaiáš26,3

Ten,kdonásspolusvámistavínapevnýzákladvKris-
tuakdosinásposvětil,jeBůh.2.Korintským1,21
Skutky17,(16)22–34Efezským1,15–23
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9.pátekVolámkBohunejvyššímu,kBohu,jenžza
mědokončízápas.Žalm57,3

Ježíšřeklučedníkům:Říkámvámpravdu:Prospějevám,
abychodešel.Kdyžneodejdu,Přímluvcekvámne-
přijde.Odejdu-li,pošluhokvám.Jan16,7
Skutky11,19–26Píseň5,2–6,3

10.sobotaZaženutvounevěrujakmračnoajako
oblaktvéhříchy.Navraťsekemně,játěvykoupím.

Izaiáš44,22

VyvšichnijstepřeceskrzevírusynyBožímivKristu
Ježíši.Galatským3,26
Skutky18,1–11Píseň8,1–7

NedělesvatéTrojice
Svatý,svatý,svatýHospodinzástupů,plnájestvšecka
zeměslávyjeho.Izaiáš6,3K

11.neděleKdomůžeobstátpředHospodinem,tím-
tosvatýmBohem?1.Samuelova6,20

NikdonenípředBohemospravedlněnnazákladězá-
kona,neboťspravedlivýbudeživzvíry.

Galatským3,11

Rozsvěťzářisvětlasvého
vemně,PaneJežíši,
aťse,zproštěnstrachuzlého,
duchmůjvtoběutiší.
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ČERVENEC
Ježíš praví: Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.

Jan 6,37

1. sobota Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou
čistého srdce! Žalm 73,1

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu
povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým
životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Ef 4,1–2
Jeremiáš 31,7–14 Efezským 6,5–9

3. neděle po svaté Trojici
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

Lukáš 19,10

2. neděle Poníženému a chudému zjednejte sprave-
dlnost. Žalm 82,3

Není z Boha, kdokoli nečiní spravedlnost. 1. Jan. 3,10

Ejhle, služba Boží čistá, z víry živé činěná,
naděj, z níž nám kvete jistá, slovem Božím stvrzená!
K všem, kdož Pánu v bratřích jeho
slouží z srdce ochotného,
Pán se přizná při skonání
a dá jim požehnání. 302,8

Lukáš 15,1–3. 11–32 1. Timoteovi 1,12–17 Žalm 143
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22. pondělí Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli
dobré věci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného
oblíčeje svého. Žalm 4,7 K

Nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co bude-
me! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni,
protože ho spatříme takového, jaký jest. 1. Janova 3,2
1. Královská 3,5–15 Galatským 2,1–10

23. úterý Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s ná-
mi; na tebe s důvěrou čekáme! Žalm 33,22

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkří-
šením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

1. Petrova 1,3
2.Mojžíšova 17,8–13 Galatským 2,11–21

24. středa Kéž by všechen Hospodinův lid byli pro-
roci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!

4.Mojžíšova 11,29

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím
a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak veli-
kou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl,
nic nejsem. 1. Korintským 13,2
Lukáš 11,1–4 Galatským 3,1–14
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Ti,kteřípřijalijehoslovo,bylipokřtěniapřidalose
knimtohodnenatřitisícelidí.Skutky2,41
Matouš16,13–191.Korintským12,4–11Žalm81

6.úterýCožBůhzapomnělnasmilování?Vhněvu
uzavřelzdrojsvéhoslitování?Žalm77,10

Pánneotálísplnitsvázaslíbení,jaksitoněkteřívy-
kládají,nýbržmásnámitrpělivost,protožesinepře-
je,abyněkdozahynul,alechce,abyvšichnidospěli
kpokání.2.Petrova3,9
Skutky4,23–31Píseň2,1–7

7.středaVašesrdcebuďcelepřiHospodinu,našem
Bohu.1.Královská8,61

Nikdonemůžesloužitdvěmapánům.Neboťjedno-
hobudenenávidětadruhéhomilovat,kjednomu
sepřidáadruhýmpohrdne.NemůžetesloužitBohu
imajetku.Matouš6,24
Skutky8,(9–11)12–25Píseň2,8–17

8.čtvrtekUHospodina,našehoBoha,neobstojí
žádnébezprávíanistraněníosobámaniúplatkářství.

2.Paralipomenon19,7

Ježíšřeklučedníkům:Nevyjstevyvolilimne,alejájsem
vyvolilvásaustanoviljsemvás.Jan15,16
Skutky11,1–18Píseň4,9–5,1
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15.čtvrtekProkletbuďmuž,kterýdoufávčlověka,
opíráseopouhétěloasrdcemseodvracíodHospo-
dina.Požehnánbuďmuž,kterýdoufávHospodina,
kterýdůvěřujeHospodinu.Jeremiáš17,5.7
Protivenstvítrpíme,alenebývámeopuštěni;býváme
opovrženi,alenehyneme.2.Korintským4,9K
Efezským4,1–7Efezským2,1–10

16.pátekBuďrozhodnýaudatný,nemějstracha
neděsse,neboťHospodin,tvůjBůh,budestebou
všude,kampůjdeš.Jozue1,9
Láskaneznástrach;dokonaláláskastrachzahání.

1.Janova4,18
Lukáš23,44–49Efezským2,11–18

17.sobotaHospodinsebudeopětnadtebouveselit
ktvémudobru,jakoseveselilnadtvýmiotci.

5.Mojžíšova30,9
Ježíšřekl:Kdomněchcesloužit,aťměnásleduje,akde
jsemjá,tambudeimůjslužebník.Kdomněslouží,
dojdectiodOtce.Jan12,26
Jan14,7–14Efezským2,19–22

1722započalavýstavbaOchranova

1.neděleposv.Trojici
Kdoslyšívás,slyšímne,akdoodmítávás,odmítá
mne;kdoodmítámne,odmítátoho,kterýměposlal.

Lukáš10,16
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Nanebevstoupení Páně
Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.

Jan 12,32

25. čtvrtek Svlažuješ hory z výsostí svých, aby ovo-
cem činů tvých sytila se země. Žalm 104,13 K

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Po-
hleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu
země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.

Jakubova 5,7

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou. 51,1

Lukáš 24,44–53 Skutky 1,3–11 Žalm 68,1–19

26. pátek Tvé útočiště je v Hospodinu. Žalm 91,9

Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr
mu odpověděl: „My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi
ten Svatý Boží.“ Jan 6,67. 69
Jan 18,33–38 Galatským 3,15–18

27. sobota Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedl-
nost. Kdo chce vést se mnou spory? Izaiáš 50,8

Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista
spravedlivého. 1. Janova 2,1
Efezským 6,18–20(21. 22)23–24 Galatským 3,19–29
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30. pátek Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.
1. Samuelova 3,9

Ježíš řekl učedníkům: Vzpomeňte si na slovo, které jsem
vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jan 15,20
Lukáš 23,39–43 Efezským 6,1–4
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18.neděleHospodinobrátíktoběsvoutvářaobdaří
těpokojem.4.Mojžíšova6,26

Ježíšřeklnemocnému:„Vstaň,vezmisvéložea
choď!“Ahnedbyltenčlověkuzdraven;vzalsvélože
achodil.Jan5,8–9

Tímjedinésechlubímsměle,
žeslitovánídošeljsem.
Vněmpohříženjsemvíroucele:
tonevyrvemipeklo,zem!
Vněmvolámktobě,ikdyžmdlím,
vněmivdensmrtizvítězím.278,4

Lukáš16,19–311.Janova4,16b–21Žalm130

19.pondělíPane,tyjsibývalpříbyteknášodnárodu
dopronárodu.Prvé,nežhorystvořenybyly,nežlis
sformovalzemi,aokršleksvěta,anohnedodvěkůa
ažnavěky,tyjsiBůhsilný.Žalm90,1.2K

Tenživotbylzjeven,myjsmejejviděli,svědčíme
oněmazvěstujemevámživotvěčný,kterýbyluOtce
anámbylzjeven.1.Janova1,2
Lukáš10,1–9(10–15)16Efezským3,1–13

20.úterýKdožseslitovávánadchudým,ctíUčini-
telejeho.Přísloví14,31K
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Modlitebnídenzaevangelizacisvěta

Nedělesvatodušní
Nemocíanisilou,nýbržmýmduchem,pravíHos-
podinzástupů.Zachariáš4,6

4.neděleNebojse,jsemstebouapožehnámti.
1.Mojžíšova26,24

Tomu,kterýpůsobenímsvémocimezinámimůže
učinitnadevšechnovíc,nežzačprosímeacosido-
vedemepředstavit,jemusamémubuďslávavcírkvi
avKristuJežíšipovšeckapokolenínavěkyvěků!
Amen.Efezským3,20–21

Nastane-likdyjakýboj
avmémsvědomírána,
sámranamisvýmimnehoj,
buďvnovýživotbrána.
Akdyžpakvyjdoumáléta,
vezmimnepokojnězsvěta
vesborvyvolenýchsvých!265,6

Jan14,23–27Skutky2,1–18Žalm97

Svatodušnípondělí
5.pondělíHospodinovomilosrdenstvíjeodvěkůna
věkystěmi,kteřísehobojí,jehospravedlnostise
synysynů,stěmi,kteřídodržujíjehosmlouvu.

Žalm103,17–18
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26. pondělí Hospodin požehná lidu svému v pokoji.
Žalm 29,11 K

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni
svazkem pokoje. Efezským 4,3
Přísloví 9,1–10 Efezským 4,25–32

27. úterý Korunuješ rok dobrotivostí svou.
Žalm 65,12 K

Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rost-
linu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím po-
žehnání. Židům 6,7
2.Mojžíšova 2,11–15(16–22)23–25 Efezským 5,1–14

28. středa Uval na Hospodina cestu svou, a slož
v něm naději, onť zajisté všecko spraví. Žalm 37,5 K

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám.
1. Janova 4,16

1. Samuelova 1,1–11 Efezským 5,15–20

29. čtvrtek Hospodin Bůh bude s tebou a neopustí
tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě
nedokončíš. 1. Paralipomenon 28,20

Ježíš řekl učedníkům: „Hoďte síť na pravou stranu
lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani
utáhnout pro množství ryb. Jan 21,6
Matouš 15,29–39 Efezským 5,21–33
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Ekumenický modlitební týden

Exaudi
(Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7)

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.
Jan 12,32

28. neděle Jako když někoho utěšuje matka, tak vás
budu těšit. Izaiáš 66,13

Ježíš řekl Marii Magdaléně: „Proč pláčeš? Koho hle-
dáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla:
„Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho po-
ložil, a já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“

Jan 20,15–16

Jak dobře mi, můj Těšiteli,
když odpočívám v lásce tvé.
Já k tobě spěchám, Spasiteli,
bych vyšel z bídy truchlivé.
Noc žalu musí ustoupiti,
když přeutěšeně mi svítí
tvá láska, drahý Ježíši!
Tak na zemi již mám své nebe:
ó jak by nebyl blažen z tebe,
kdo srdce v tobě utiší? 354,1

Jan 15,26–16,4 Efezským 3,14–21 Žalm 68,20–36
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TusvobodunámvydobylKristus.Stůjteprotopevně
anedejtesinasebeznovuvložitotrockéjho.

Galatským5,1

1.čtvrtekKdyžsnebedávášslyšetivýpovědsvou,
zeměsebojíatichne;povstáváksouduBůh,aby
zachovalvšeckypokornénazemi.Žalm76,9–10K

Vtomjeholáskaknámdosáhlacíle,žemámeplnou
jistotuprodensoudu.1.Janova4,17
Skutky1,12–26Galatským5,1–15

2.pátekOpěvovaliHospodinaavzdávalimuchválu
ačest,žejedobrý,žejehomilosrdenstvínadIzraelem
jevěčné.Ezdráš3,11

KevšemzaslíbenímBožím,kolikjichjenjest,bylo
vněmřečeno‚Ano‘.Aprotoskrzeněhozníinaše
‚Amen‘kslávěBoží.2.Korintským1,20
Jan19,25–27Galatským5,16–26

3.sobotaMilostivěsenadtebousmiluje,ažbudeš
úpěnlivěvolat;uslyšíaodpovíti.Izaiáš30,19

Ježíšřekl:Začkolibudeteprositvejménumém,učiním
to,abybylOtecoslavenvSynu.Jan14,13
Zachariáš4,1–14Galatským6,1–18
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Pánřeklslužebníku:Vyjdizalidminacestyakohra-
dámapřinuťje,aťpřijdou,abysemůjdůmnaplnil.

Lukáš14,23
Jeremiáš36,1–10.21–24.27–31Efezským3,14–21

21.středaNeboťnezamítáPánnavěčnost;Nýbrž
ačkolizarmucuje,všakslitovávásepodlémnožství
milosrdenstvísvého.Pláč3,31–32K

Bůhveškerémilosti,kterýváspovolalkesvévěčné
slávěvKristu,pokrátkémutrpenívásobnoví,utvrdí,
posílíapostavínapevnýzáklad.1.Petrova5,10
1.Tesalonickým2,1–8(9–12)Efezským4,1–6

22.čtvrtekBůhpřipravilpřevelikouradost.Iženya
dětiseradovaly,takžeseradostnéveselíJeruzaléma
rozléhalododaleka.Nehemiáš12,43

OvoceBožíhoDuchajeláska,radost,pokoj,trpěli-
vost,laskavost,dobrota,věrnost,tichostasebeovlá-
dání.Galatským5,22–23
Jan21,15–19Efezským4,7–13

23.pátekDaljsemodpověďtěm,kdoseneptali,dal
jsemsenalézttěm,kdoměnehledali.Izaiáš65,1

Pánřekl:„Jdi,neboťonjemýmnástrojem,kterýjsem
sizvolil,abyneslméjménonárodůmikrálůmasy-
nůmizraelským.“Skutky9,15
Lukáš22,24–30Efezským4,14–16
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29. pondělí Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi
i na zemi, v moři i ve všech propastech. Žalm 135,6 K

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc,
neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno po-
vstalo a jest. Zjevení 4,11
Ezechiel 11,14–20 Galatským 4,1–7

30. úterý Nyní tedy, Bože náš, děkujeme tobě, a
chválíme jméno slávy tvé. 1. Paralipomenon 29,13 K

Bůh vzkřísil Krista z mrtvých a posadil po své pravici
v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly
i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak
v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,20–21
Lukáš 21,12–19 Galatským 4,8–20

31. středa Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám,
čekám na tvé slovo. Žalm 119,147

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý,
tak jako on je čistý. 1. Janova 3,3
Lukáš 12,8–12 Galatským 4,21–31
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24. sobota Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře
mě tvé milosrdenství, Hospodine. Žalm 94,18

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás
zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když
jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efezským 2,4–5
Lukáš 1,57–67(68–75)76–80 Efezským 4,17–24

2. neděle po sv. Trojici
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtí-
ženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Matouš 11,28

25. neděle Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby
se mě báli po všechny dny. Jeremiáš 32,39

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému
jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy při-
jdou a skloní se před tebou. Zjevení 15,4

Žalmy jemu na čest zpívejte,
o jeho skutcích rozmlouvejte;
znejte, že je sláva vaše,
jméno jeho v každém čase;
v něm se tedy potěšujte,
kdož se koli po něm ptáte. 28,2

Lukáš 14,(15)16–24 Efezským 2,17–22 Žalm 36
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Ikdybysteprospravedlnostmělitrpět,jsteblahosla-
vení.1.Petrova3,14
Skutky2,32–40Jan6,41–51

26.středaVelikéjestmilosrdenstvíHospodinovo,
kdyžjsmedokoncenevyhynuli.Pláč3,22

BůhspolusKristemnásvzkřísilaspolusnímuvedl
nanebeskýtrůnvKristuJežíši,abysenadcházejícím
věkůmprokázalo,jaknesmírnébohatstvímilostije
vjehodobrotěknámvKristuJežíši.Efezským2,6–7
Skutky16,23–34Jan6,52–59

27.čtvrtekHospodinsehnuténapřimuje.
Žalm146,8

JežíšřeklPavlovi:Vstaň,jdidoměstaatamsedovíš,
comášdělat.Skutky9,6
Matouš18,1–6Jan6,60–65

28.pátekVtomjsemuslyšelhlasPanovníka:„Koho
pošluakdonámpůjde?“Iřekljsem:„Hle,zdejsem,
pošlimne!“Izaiáš6,8

JežíšodpovědělNatanaelovi:„DřívenežtěFilipza-
volal,viděljsemtěpodfíkem.“Jan1,48
Jan19,31–37Jan6,66–71

29.sobotaJdiapodívejse,je-listvýmibratryvše
vpořádku!1.Mojžíšova37,14
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6.neděleposvatéTrojici
TakpravíPán:Nebojse,nebovykoupiljsemtě,a
povolaljsemtějménemtvým.Můjjsity.

Izaiáš43,1K

23.neděleKdozlidímůžetakživbýti,abyneokusil
smrti?Kdovytrhneživotsvůjzhrobu?Žalm89,49

Kristuspraví:Amen,amenpravímvám,kdozachovává
méslovo,nezemřenavěky.Jan8,51

ŽivjestJežíšSpasitel,
útěchamávčasnémžití,
onbídvěčnýchsprostitel,
jakbychnemělveselbýti?
Neděsímnesmrtisen,
sKristemžítmámvěčnýden.484,1

Matouš28,16–20Římanům6,3–11Žalm35,19–28

24.pondělíVlídnáodpověďodvracírozhořčení,
kdežtoslovo,kteréubližuje,popouzíkhněvu.

Přísloví15,1

Aťjevámvzdálenavšechnatvrdost,zloba,hněv,křik,
utrháníastímikaždášpatnost.Efezským4,31
2.Mojžíšova14,15–22Jan6,22–40

25.úterýBuduseveselitzesvéholidu.Nikdyvícuž
nebudevněmslyšetpláčanikřik.Izaiáš65,19
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Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí
za milostí. Jan 1,16
1. Královská 3,16–28 Jan 9,24–34

15. úterý Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon,
o nic neklopýtnou. Žalm 119,165

Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zacho-
váváme jeho přikázání. 1. Janova 2,3
Ezechiel 3,16–21 Jan 9,35–41

16. středa Zachovej klid a neboj se, neklesej na mys-
li! Izaiáš 7,4

Kristus říká: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte
v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1
Matouš 19,8–15 Jan 10,1–10

17. čtvrtek Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,
se zachrání. Jóel 3,5

Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl
ani nepoznal. 1. Janova 3,6
Efezským 5,15–20 Jan 10,11–21

18. pátek Já Hospodin miluji právo a nenávidím vy-
dírání. Izaiáš 61,8
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3. pondělí Já když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpě-
ní mém každého dne. Nebo dnem i nocí obtížena
byla nade mnou ruka tvá. Protož hřích svůj oznámil
jsem tobě, a nepravosti své jsem neukryl.

Žalm 32,3.4.5 K

Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal.
1. Janova 3,5

Lukáš 5,27–32 Efezským 6,10–17

4. úterý Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mne
vytáhl z hlubin. Žalm 30,2

Kdo slouží, nechť to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak
aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista.

1. Petrova 4,11
2.Mojžíšova 32,30–33,1 Efezským 6,18–24

5. středa Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj
je, to je tvůj život. Přísloví 4,13

Kdo nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zů-
stává v jeho učení, má i Otce i Syna. 2. Janova 9
Jan 5,1–16 Rút 1,1–22

Den slovanských věrozvěstů

6. čtvrtek Buď dalek každého podvodu.
2.Mojžíšova 23,7
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20.čtvrtekMilosrdenstvíHospodinovapřipomínati
budu,achvályHospodinovyzevšeho,cožučinilnám
Hospodin.Izaiáš63,7K

VždyckyzavšeckovzdávejtedíkyBohuaOtcive
jménunašehoPánaJežíšeKrista.Efezským5,20
Skutky15,4–12Jan5,41–47

21.pátekNikoliproto,žebystebylipočetnějšínež
jinýlid,přilnulkvámHospodinavyvolilvás.Vás
jepřeceméněnežkteréhokolilidu.Aleprotoževás
Hospodinmiluje.5.Mojžíšova7,7–8

Nezáležínatom,kdochce,aninatom,kdosena-
máhá,alenaBohu,kterýsesmilovává.

Římanům9,16
Lukáš22,31–34Jan6,1–15

22.sobotaBudetejístpředHospodinem,svýmBo-
hem,avyivášdůmsebudeteradovatzevšeho,kče-
mujstepřiložiliruku,včemtipožehnalHospodin,
tvůjBůh.5.Mojžíšova12,7

Kdyžmělahostinazačít,poslalpánsvéhoslužebníka,
abyřeklpozvaným:Pojďte,užjevšepřipraveno.

Lukáš14,17
Filipským3,12–16Jan6,16–21
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Služtevláscejednidruhým!Galatským5,13
Zjevení3,1–6Jan7,1–13

7.neděleposvatéTrojici
Jižtedynejstehostéapříchozí,alespoluměšťanésva-
týchadomácíBoží.Efezským2,19K

30.neděleKolemJeruzalémajsouhory,kolemsvého
lidujeHospodin,nyníinavěky.Žalm125,2
Ježíšřekl:JápožádámOtceaonvámdájiného
Přímluvce–Duchapravdy.Vyjejznáte,neboť
svámizůstáváavevásbude.Jan14,16.17

Byťprotimněipředivně
hříchusvodserozmáhal,
všaktys,Pane,vždyckyzamne
nepřátelepřemáhal;
mám-litebevůkolsebe,
Duchatvého,milosttvou,
nebojímse,neděsímse,
žemneněkdypřemohou.321,2

Jan6,1–15Skutky2,41.42–47Žalm139

31.pondělíMojžíšřekl:„Upnětesvésrdcekevšem
slovům,kterávámdnesdosvědčuji.Provásneníto
slovoprázdné,onojevášživot.“5.Mojžíšova32,46.47
Ježíšpraví:Slova,kterájsemkvámmluvil,jsouDuch
ajsouživot.Jan6,63
2.Paralipomenon30,13–22Jan7,14–24
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Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým
bližním, vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25

Jen mluvte každý pravdu s bližním svým
a stanete se opět lidem mým
já pustý Jeruzalém naplním.
A vinný kmen zas vydá plody své
a nastanou ti časy pokojné.
I nebesa svlaží zas rosou zemi tvou.
Jen nemiluj přísahu falešnou. Svítá 123,1

Matouš 18,15–20 Rút 2,1–23

1415 upálen M. Jan Hus

7. pátek Hospodin praví: Říkáte: Daremná je věc
sloužit Bohu, a jaký zisk, budeme-li ostříhati nařízení
jeho? Malachiáš 3,14 K

Když vytrváte, získáte své životy. Lukáš 21,19
Matouš 27,3–10 Rút 3,1–18

8. sobota Hospodin sám vyšle před tebou svého
posla. 1.Mojžíšova 24,7

Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i roz-
ličnými projevy své moci. Židům 2,4
Římanům 8,1–6 Rút 4,1–22

4. neděle po svaté Trojici
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kris-
tův. Galatským 6,2 K
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9. neděle po svaté Trojici
Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává,
a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více.

Lukáš 12,48

13. neděle Jenom svými hříchy chtěls mě nutit k služ-
bě, svými nepravostmi jsi mě obtěžoval. Já, já sám
vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy ne-
vzpomenu, praví Hospodin. Izaiáš 43,24–25

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13,35

Tak, ó Pane, spoj nás všudy,
jak jsi s Otcem jedno ty,
ať již v světě zde tvé údy
nedělí zlé různoty.
Z tvého žáru nechať béře
naše světlo jasno své,
pak svět našim skutkům věře
zví, že tví jsme učňové. 222,7

Matouš 25,14–30 Filipským 3,7–14 Žalm 42

1727 požehnaná Večeře Páně v Berthelsdorfu - den obnovení
Jednoty bratrské

14. pondělí Prostíráš mi stůl před zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Žalm 23,5
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Ježíšpraví:Jájsempřišel,abyovcemělyživotaměly
hovhojnosti.Jan10,10

1.úterýMámodlitbaspěje,Hospodine,ktobě,je
časpřízně,Boženejvýšmilosrdný,odpovězmi,věrný
dárcespásy.Žalm69,14

Velkoumocmávroucímodlitbaspravedlivého.
Jakubova5,16

Matouš22,1–14Jan7,25–30

2.středaMůjlidbudesídlitnaniváchpokoje,vbez-
pečnýchpříbytcích.Izaiáš32,18

Ten,kterýsedínatrůnu,budejimzáštitou.Jižnebu-
douhladovětanižíznit,anisluncenebojinýžárjim
neublíží.Zjevení7,15–16
Zachariáš8,9–17Jan7,31–39

3.čtvrtekTymně,Hospodine,neodepřešsvojesli-
tování.Kéžměstáleopatrujetvojemilosrdenstvía
věrnost.Žalm40,12

Ježíšpraví:Otecsámvásmiluje,protoževymilujete
mne.Jan16,27
1.Korintským10,16–17Jan7,40–52
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Sione,ontvůjBůhaKrál,
vpéčionvěčnoutebevzal.
Alelujah!Alelujah!60,5

Lukáš5,1–111.Korintským1,18–25Žalm73

17.pondělíCožsilibujivesmrtisvévolníka?jevý-
rokPanovníkaHospodina.Zdalipaknechci,abyse
odvrátilodsvýchcestabylživ?Ezechiel18,23

Ježíšřekl:PrávětakjeradostpředandělyBožíminad
jednímhříšníkem,kterýčinípokání.Lukáš15,10
Lukáš6,12–19Jan5,9–18

18.úterýKéžseprojevítvémilosrdenstvíapotěší
mě,jakjsisvémuslužebníkuřekl.Žalm119,76

Ježíšpraví:Blazetěm,kdopláčou,neboťonibudou
potěšeni.Matouš5,4
1.Mojžíšova35,1–5.9–15Jan5,19–30

19.středaTyjsiBůh,kterýměvidí.
1.Mojžíšova16,13L

Neshánějtese,cobudetejístacopít,anetraptese
tím.Potomvšemseshánějílidétohotosvěta.Váš
Otecpřeceví,žetopotřebujete.Lukáš12,29–30
Ezechiel2,3–8Jan5,31–40
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9. středa Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2.Mojžíšova 20,3

Ježíš odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a
ty mne neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce.“ Jan 14,9
Jakubova 3,13–18 Jan 8,37–45

10. čtvrtek Trestání snášel pro náš pokoj. Izaiáš 53,5

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galatským 2,20
Lukáš 11,33–41 Jan 8,46–59

11. pátek Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel vě-
tru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos 4,13

Mně byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval
nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo
smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše
stvořil. Efezským 3,8–9
Jan 18,19–24 Jan 9,1–12

12. sobota Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si
bohy stříbrné ani zlaté. 2.Mojžíšova 20,23

Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní boho-
vé. Skutky 19,26
Filipským 2,12–18 Jan 9,13–23
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9. neděle Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních
očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš 5,21

Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku?
Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?

1. Korintským 1,20

Moudrost mi, Pane, dávej,
abych po tvé cestě chodil.
Moudrost mi, Pane, dávej,
ať ve tmě nebloudím.
Moudrost mi dávej, sám ji nemám,
moudrost mi dávej, ať tě hledám.
Moudrost mi, Pane, dávej,
ať ve tmě nebloudím. Svítá 189,1

Lukáš 6,36–42 Římanům 14,10–13 Žalm 41

10. pondělí Hle, posílám před tebou posla, aby tě
opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem
připravil. 2.Mojžíšova 23,20

Anděl Páně však v noci otevřel dveře do vězení, vy-
vedl apoštoly ven a řekl: „Jděte znovu do chrámu a
zvěstujte lidu ta slova života.“ Skutky 5,19–20
Lukáš 5,17–26 Jan 4,1–14

11. úterý Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli,
u mne nebudeš zapomenut. Izaiáš 44,21



85ČERVENEC

Kristuspraví:Hle,přijdubrzo,amáodplatasemnou;
odplatímkaždémupodletoho,jakjednal.

Zjevení22,12
Lukáš23,17–26Jan4,43–54

15.sobotaVzdávámetichválu,Bože,vzdávámeti
chválu!Tvéjménojeblízko,vyprávíseotvýchdivech.

Žalm75,2

Tivšichnipřišli,abyJežíšeslyšeliabyliuzdravenize
svýchnemocí.Uzdravovaliseiti,kteříbylisužováni
zlýmiduchy.Lukáš6,18
2.Korintským13,10–13Jan5,1–9

5.neděleposvatéTrojici
Milostíjstespaseniskrzevíru.Spaseníneníznás,je
toBožídar.Efezským2,8

16.nedělePojďte,slyšte,všichnibohabojní,budu
vámvyprávět,comiBůhprokázal.Žalm66,16

Uzdravenýodpověděl:„Je-lihříšným,nevím;jedno
všakvím,žejsembylslepýanynívidím.“Jan9,25

SlepýmzrakotvíráPánsvourukou,
sníženýchzprachupozvedá,
srdcekdeupřímnávstřícmutlukou,
sláskoujevěrnouvyhledá.
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4.pátekHospodinjevelikýizapomezímIzraele.
Malachiáš1,5

JežíšřeklSyrofeničance:„Neslušísevzítchlébdětem
ahoditjejpsům“.Odpovědělamu:„Ovšem,pane,
jenžeipsiseživípodstolemzdrobtůpodětech.“

Marek7,27–28
Zjevení19,4–9Jan7,53–8,11

5.sobotaOvinulyměprovazysmrti,nacházímjen
souženíastrasti.VzývámvšakHospodinovojméno:
Hospodine,prosím,zachraňmiživot!Žalm116,3.4

UčedníciJežíšeprobudíařeknoumu:„Mistře,tobě
jejedno,žezahyneme?“Tuvstal,pohrozilvětrua
řeklmoři:„Zmlkni,utišse!“Iustalvítrabyloveliké
ticho.Marek4,38.39
Jakubova2,14–26Jan8,12–20

8.neděleposvatéTrojici
Žijtejakodětisvětla–ovocesvětlajevždydobrota,
spravedlnostapravda.Efezským5,8–9

6.neděleJávylejivodyvmístazprahlážízní,bys-
třinynasuchouzemi.JávylejisvéhoDuchanatvé
potomstvoasvépožehnánínaty,kteříztebevzejdou.

Izaiáš44,3

Ježíšvystoupilazvolal:„Jestližekdožízní,aťpřijde
kemněapije!“Jan7,37
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Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo
žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.

Zjevení 21,6
Nehemiáš 9,1–3. 29–36 Jan 4,15–26

12. středa Nebudeš dychtit po ženě svého bližního.
5.Mojžíšova 5,21

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti
ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo
patří Bohu. Efezským 5,3
Marek 11,20–26 Jan 4,27–38

13. čtvrtek Na poušti vytrysknou vody, potoky na
pustině. Izaiáš 35,6

Ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vy-
věrala u trůnu Božího a Beránkova. Z obou stran řeky
bylo stromoví života. Zjevení 22,1. 2
1. Korintským 12,19–26 Jan 4,39–42

14. pátek Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův,
kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hroz-
ny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mla-
dé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou.
Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybu-
dují zpustošená města a osídlí je. Ámos 9,13–14
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Jak čerstvých vod jelen žádá
v čas unavení svého,
tak má duše vždycky ráda
chce mít Ducha svatého,
neb bez jeho pomoci
nemáme žádné moci,
mrtvi jsouce z přirození
v věcech potřebných k spasení. 144,1

Matouš 5,13–16 Efezským 5,8–14 Žalm 48

7. pondělí Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, na-
ši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď,
všichni jsme tvůj lid. Izaiáš 64,8

Kristus praví: Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si
já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9
Jakubova 2,14–26 Jan 8,21–30

8. úterý Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich ot-
ců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření,
plahočení a útlak. 5.Mojžíšova 26,7

Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého
milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle
svého plánu, až se naplní čas, přivede všecko na nebi
i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,9–10
2. Korintským 6,11–18 Jan 8,31–36
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13.neděleposvatéTrojici
Cokolijsteučinilijednomuzbratřítěchtomých
nejmenších,mnějsteučinili.Matouš25,40K

10.neděleBuduzpívatHospodinu,neboťseměza-
stal.Žalm13,6

VzalJežíšchleby,vzdaldíkyarozdílelsedícím;stejně
iryby,kolikkdochtěl.Jan6,11

Nechťtedyhlasnášvděčný
vždykBohuvstupuje;
ončasnýchlébivěčný
námzláskydaruje.
Óoslavujse,Pane,
asbáznítvéjméno,
námlidemkspásedané,
vždybudižslaveno.410,3

Lukáš10,25–371.Janova4,7–12Žalm37,21–40

11.pondělíByťmisedostalojítipřesúdolístínu
smrti,nebuduťsebátizlého,nebotysemnoujsi;
pruttvůjahůltvá,toťmnepotěšuje.Žalm23,4K

Navšechstranáchjsmetísněni,alenejsmezahnáni
doúzkých;jsmebezradni,alenejsmevkoncích.

2.Korintským4,8
5.Mojžíšova15,1–112.Paralipomenon1,18–2,17

ZÁŘÍ104

6.středaDuchčlověkaodchází,onsevracídosvé
země,tímdnemberouzasvéjehoplány.Žalm146,4

Odtétochvílejsoublahoslavenímrtví,kteříumírají
vPánu.AnopravíDuch,aťodpočinouodsvýchprací,
neboťjejichskutkyjdousnimi.Zjevení14,13
Matouš17,14–211.Paralipomenon22,2–19

7.čtvrtekKdoopatříúlovekkrkavci,kdyžjehomlá-
ďatavolajíkBohuabloudíbezpotravy?Job38,41

Bohusenebudelíbit,jestližemypřestanemekázat
Božíslovoabudemesloužitpřistolech.Skutky6,2
Jakubova5,13–161.Paralipomenon28,1–13

8.pátekDíBůh:Vysvobodímjej,avyvýším;nebo
poznaljménomé.Žalm91,14K

Protožejstesynové,poslalBůhdonašichsrdcíDucha
svéhoSyna,DuchavolajícíhoAbba.Otče.

Galatským4,6
Lukáš23,6–121.Paralipomenon29,1–22

9.sobotaPovstaňavyřiďjimvšechno,cojsemti
přikázal.Jeremiáš1,17

MarieMagdalskášlakučedlníkůmaoznámilajim:
„VidělajsemPána.“Jan20,18
Izaiáš57,15–192.Paralipomenon1,1–17
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Ty navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bo-
hatou ji činíš. Žalm 65,10

16. neděle po svaté Trojici
Spasitel náš Kristus Ježíš, kterýž zahladil smrt, život
pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze evangelium.

2. Timoteovi 1,10 K

Den díkůvzdání za úrodu
Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm
jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K
Lukáš 12,15–21 2. Korintským 9,6–15

1. neděle Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruza-
lém. Izaiáš 52,9

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1. Janova 2,8

Bludu noc již přešla,
záře víry vzešla,
ej, nuž prozírejme,
srdce otvírejme,
berouc roucho ctnosti,
slunce spraved’nosti. 64,4

Jan 11,1–3. 17–27. 41–45 2. Timoteovi 1,7–10 Žalm 65
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Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez
a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Matouš 6,20
Jan 19,9–16 Jan 10,22–30

19. sobota Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.
Žalm 36,7

I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku
a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.

Římanům 8,21
Lukáš 12,42–48 Jan 10,31–42

10. neděle po svaté Trojici
Blaze národu, jehož je Hospodin Bohem, lidu, jejž si
zvolil za dědictví. Žalm 33,12

20. neděle Bůh řekl: Položil jsem na oblak svou du-
hu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

1.Mojžíšova 9,13
V Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali
blízkými pro Kristovu prolitou krev. Efezským 2,13

Sám se soužím a jen toužím
po tvé blahé blízkosti.
Hřích i viny, všecky stíny
svojí rozptyl jasností!
Tys mou touhou, nad oblohou
rozviň duhu milosti. 266,2

Lukáš 19,41–48 Římanům 9,1–8. 14–16 Žalm 59
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Ježíšsvýmučedníkůmřekl:„Jdětedoceléhosvětaa
kažteevangeliumvšemustvoření.“Marek16,15

Tysámjakzrnoobilné
jsizemřev,ožilzas.
Ódej,aťztebevyplyne
proudžitítakévnás.
Hlassvéhoevangelium
kvšemvyslatiračnárodům,
aťvzejdedenavšeckazem
zasplesánovýmživotem
avšeckazemzasplesáživotem.237,6

Marek7,31–37Skutky9,1–9Žalm37,1–20

4.pondělíProzíravíbudouzářitjakozářeoblohy,
ati,kteřímnohýmdopomáhajíkspravedlnosti,jako
hvězdy,navěkyanavždy.Daniel12,3

Bůh,kterýřekl‚zetmyaťzazářísvětlo‘,osvítilnaše
srdce,abynámdalpoznatsvětlosvéslávyvetváři
Kristově.2.Korintským4,6
Matouš9,27–341.Paralipomenon21,1–14

5.úterýTyznáš,Bože,mojipošetilost,čímjsemse
kdyprovinil,tinenískryto.Žalm69,6

JežíšodpovědělPetrovi:„Svůjživotzamnepoložíš?
Amen,amen,pravímtobě:Nežkohoutzakokrhá,tři-
krátmězapřeš.“Jan13,38
4.Mojžíšova12,1–151.Paralipomenon21,15–22,1

ZÁŘÍ106

12.úterýHospodine,tvojemilosrdenstvíjevěčné,
neopouštějdílovlastníchrukou.Žalm138,8

VládynadsvětemseujalnášPánaMesiáš;abude
kralovatnavěkyvěků.Zjevení11,15
Amos5,4–152.Paralipomenon3,1–17

13.středaVězte,HospodinjeBůh.Žalm100,3

MnozízezástupuuvěřilivJežíšeaříkali:„Ažpřijde
Mesiáš,budesnadčinitvíceznamenínežon?“

Jan7,31
5.Mojžíšova24,10–222.Paralipomenon5,1–14

14.čtvrtekMístu,kdesnímmluvilBůh,dalJákob
jménoBét-el.1.Mojžíšova35,15

AndělřeklMarii:„Porodíšsyna.Onbudenavěky
kralovatnadrodemJákobovýmajehokrálovstvíne-
budekonce.“Lukáš1,30.31.33
Skutky4,32–372.Paralipomenon6,1–21

15.pátek.VbáznipředHospodinemmáčlověkpev-
nébezpečíPřísloví14,26

Prosím,abyvámBůhdalduchamoudrostiazjevení,
abystehopoznali,jaknesmírněvelikýjevesvémoci
knám,kteřívěříme.Sílusvéhomocnéhopůsobení
prokázalpřecenaKristu.Efezským1,17.19–20
Matouš26,47–50.55–562.Paralipomenon6,22–42
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21. pondělí Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata,
jehož hřích je přikryt. Žalm 32,1

V Kristu Ježíši jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy
jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.

Efezským 1,7
Římanům 11,1–12 1. Paralipomenon 10,1–14

22. úterý Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a
zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“

2.Mojžíšova 32,26

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neu-
žitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým
jménem. Efezským 5,10. 11
Lukáš 21,5–6. 20–24 1. Paralipomenon 11,1–9

23. středa Bůh řekl Šalomounovi: „Žádej, co ti mám
dát.“ Šalomoun odvětil: „Kéž bys tedy dal svému slu-
žebníku srdce vnímavé.“ 1. Královská 3,5.9

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi,
a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může
zůstávat Boží láska? 1. Janova 3,17
Jan 4,19–26 1. Paralipomenon 13,1–14

24. čtvrtek Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého
trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost.

Žalm 89,15
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29. pátek Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úra-
dek Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž
Bůh, který dává vzrůst. 1. Korintským 3,7
Lukáš 10,17–20 2. Paralipomenon 34,1–7

30. sobota Tak je tomu s každým člověkem: to, že
jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých
věcí, je dar Boží. Kazatel 3,13

Ježíš řekl: „Mohou se hosté na svatbě postit, když je
ženich s nimi?“ Marek 2,19
1.Mojžíšova 16,6–14 2. Paralipomenon 34,8–21



107ZÁŘÍ

16.sobotaHospodin,nášBůh,jespravedlivýve
všechsvýchčinech,kterékoná.Daniel9,14

Ti,kteřísetěšilizvláštnívážnosti–čímkdysibyli,na
tomminicnezáleží,Bůhpřecenikomunestraní.

Galatským2,6
Judova1.2.20–252.Paralipomenon7,1–10

1741nasynoduvLondýnězvolenPánJežíšVrchnímstarším
vJednotěbratrské

14.neděleposvatéTrojici
DobrořečdušemáHospodinu,anezapomínejsena
všeckadobrodiníjeho.Žalm103,2K

17.neděleBůhsvýmandělůmvydalotoběpříkaz,
abytěchránilinavšechtvýchcestách.Žalm91,11

Cožneníkaždýanděljenduchem,vyslanýmkslužbě
těm,kdomajídojítspasení?Židům1,14

Vzdalkaždouškodnounehodu,
chraňodďábelskýchúkladů,
andělyvůkoldomudej
avstínukřídelsvýchmneskrej,
avstínukřídelsvýchmneskrej!466,4

Lukáš17,11–19Římanům8,12–17Žalm146

18.pondělíTyvšakvidíštrápeníahoře.Shlédneša
vševezmešdosvýchrukou.Žalm10,14

ZÁŘÍ102
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Ty,Boženáš,jsidobrotivýavěrný,shovívavýavšech-
nospravujícímilosrdenstvím.Knihamoudrosti15,1

1.pátekJsipřecesvatýlidHospodina,svéhoBoha;
tebesiHospodin,tvůjBůh,vyvolilzevšechlidských
pokolení,kterájsounatvářizemě.5.Mojžíšova7,6

Kristuspraví:Mámijinéovce,kterénejsouztohoto
ovčince.Itymusímpřivést.Uslyšímůjhlasabude
jednostádo,jedenpastýř.Jan10,16
Lukáš22,54–621.Paralipomenon19,1–15

2.sobotaBudešmilovatbližníhosvéhojakosebe
samého.JájsemHospodin.3.Mojžíšova19,18

Jakbystechtěli,abylidéjednalisvámi,takvyve
všemjednejtesnimi.Matouš7,12
Izaiáš26,1–61.Paralipomenon19,16–20,8

12.neděleposvatéTrojici
Nalomenoutřtinunedolomí,nezhasíknotdoutnající.

Izaiáš42,3

3.neděleIbudousebátHospodinovajménanazá-
paděajehoslávynavýchoduslunce.Izaiáš59,19
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25. pondělí Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkou-
šeni. Daniel 12,10

Kristus praví: To je vůle mého Otce, aby každý, kdo
vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Jan 6,40
Filipským 4,8–14 2. Paralipomenon 20,1–26

26. úterý Jestliže budeš opravdově poslouchat Hos-
podina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vchá-
zení a požehnaný při svém vycházení.

5.Mojžíšova 28,1.6

Z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn,
toho poslouchejte.“ Marek 9,7
1. Timoteovi 6,3–11 2. Paralipomenon 26,1–23

27. středa Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedří-
me ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl Petrovi: „Ty
malověrný, proč jsi pochyboval?“ Matouš 14,31
Skutky 27,33–44 2. Paralipomenon 28,1–15

28. čtvrtek Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu
na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou
velikou mocí. 5.Mojžíšova 9,26

Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale
Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.

1. Janova 5,18
Lukáš 10,38–42 2. Paralipomenon 28,16–27
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Přímluvce přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spra-
vedlnost a soud. Jan 16,8
Římanům 11,13–24 1. Paralipomenon 14,1–17

25. pátek Odpověděla Anna: Vylila jsem duši svou
před Hospodinem. 1. Samuelova 1,15

Ježíš řekl Bartimeovi: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“
Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Marek 10,52
Lukáš 23,27–31 1. Paralipomenon 15,1–16.25–29

26. sobota Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu.
Žalm 141,4

Bůh je věrný; nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se
zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu,
abyste mohli obstát. 1. Korintským 10,13
Zachariáš 12,1–10 1. Paralipomenon 16,1–22

11. neděle po svaté Trojici
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.

1. Petrova 5,5

27. neděle Též jejich synové, kteří ho ještě neznají,
ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha,
po všechny dny. 5.Mojžíšova 31,13

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychová-
vejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Ef 6,4
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30.středaIpoznají,žejáHospodin,jejichBůh,jsem
snimi,aoni,důmizraelský,jsoumýmlidem,jevýrok
PanovníkaHospodina.Ezechiel34,30

Kristusjehlavoucírkve,těla,kteréspasil.
Efezským5,23

Marek7,24–301.Paralipomenon17,13–27

31.čtvrtekLepšíjemaličkosespravedlnostínež
mnohovýtěžkůsbezprávím.Přísloví16,8

Nedejtesevéstláskoukpenězům;buďtespokojeni
stím,comáte.Židům13,5
1.Petrova5,1–51.Paralipomenon18,1–17

ZÁŘÍ108

OtecnemocnéhochlapceřeklJežíšovi:Můžeš-li,slitujse
nadnámiapomoznám.Marek9,22
2.Timoteovi1,1–72.Paralipomenon7,11–22

19.úterýNebojse,užsenemusíšstydět.Izaiáš54,4

Cojeslabé,vyvolilBůh,abyzahanbilsilné.
1.Korintským1,27

Jan9,24–412.Paralipomenon9,1–12

20.středaJsemBůh,jenomkdyžjsemblízko?je
výrokHospodinův;jsem-lidaleko,Bůhužnejsem?
Nenaplňujisnadnebeizemi?Jeremiáš23,23.24

Vítrvane,kamchce,jehozvukslyšíš,alenevíš,odkud
přicházíakamsměřuje.Jan3,8
Filemonovi1–162.Paralipomenon10,1–19

21.čtvrtekToslovojetivelmiblízko,vetvýchústech
avetvémsrdci,abysjedodržoval.5.Mojžíšova30,14

VKristuivynadějimáte,slyševšeslovopravdy,totiž
evangeliumspasenísvého.Efezským1,13K
1.Paralipomenon29.9–182.Paralipomenon12,1–16

22.pátekStáleupírámsvéočikHospodinu,onvy-
prostízesítěnohymé.Žalm25,15

KdyžvásSynosvobodí,budeteskutečněsvobodni.
Jan8,36

Jan13,31–352.Paralipomenon18,1–27

SRPEN 100

Svůj pokoj prostři nad dům náš,
i všechny dítky, jež v něm máš,
a spoj nás v jedné víře.
To budiž naše toužení
nést v lásce strast i soužení,
byť přišlo v hojné míře!
Lásky svazky, všechny cévy
nechať jeví těch, kdož tvoji
a se slova tvého bojí. 397,2

Lukáš 18,9–14 Efezským 2,4–10 Žalm 84

28. pondělí Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma,
i noc kolem se stane světlem. Žádná tma pro tebe
není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo.

Žalm 139,11–12

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké
moci. Efezským 6,10
Ezechiel 17,1–6. 22–24 1. Paralipomenon 16,23–43

29. úterý Hospodine, rozpomeň se a neruš svou
smlouvu s námi. Jeremiáš 14,21

Hospodin vzbudil nám mocného spasitele z rodu Da-
vida, svého služebníka. Slitoval se nad našimi otci a
rozpomenul se na svou svatou smlouvu. Lk 1,69. 72
1.Mojžíšova 19,15–26 1. Paralipomenon 17,1–14

109 ZÁŘÍ

23. sobota Hospodin pro své veliké jméno svůj lid
nezavrhne. 1. Samuelova 12,22

Pán Ježíš praví: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám,
jdou za mnou. Jan 10,27
2. Tesalonickým 2,13–17 2. Paralipomenon 18,28–19,3

15. neděle po svaté Trojici
Všechnu starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.

1. Petrova 5,7

24. neděle Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš
zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí.

Izaiáš 33,22

Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
Matouš 23,11

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.

Ty patříš k poníženému
srdci v duchu sevřenému;
ty, Pane, víš, co mi škodí,
víš také, co k dobru vodí. 271,1.7

Matouš 6,25–34 1. Petrova 5,5–11 Žalm 119,161–168
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VKristuJežíšinezáležínatom,je-liněkdoobřezán
čine;rozhodujícíjevíra,kteráseuplatňujeláskou.

Galatským5,6
Matouš27,39–44Zjevení12,13–18

28.sobotaŘeknu:„Totojemůjlid“.Aoniřeknou:
„HospodinjemůjBůh.“Zachariáš13,9

NaplnilsečasapřiblížilosekrálovstvíBoží.Činte
pokáníavěřteevangeliu.Marek1,15
Skutky14,8–18Zjevení13,1–10

20.neděleposvatéTrojici
Člověče,bylotioznámeno,cojedobréacoodtebe
Hospodinžádá:jento,abyszachovávalprávo,milo-
valmilosrdenstvíapokorněchodilsesvýmBohem.

Micheáš6,8

29.neděleHospodine,zemíjsiotřásl,rozštěpiljsiji;
zceljejítrhliny,neboťsehroutí.Žalm60,4

Jsmespasenivnaději;nadějevšak,kteroujevidět,
neníužnaděje.Kdoněcovidí,pročbyvtoještě
doufal?Římanům8,24

KdoBohuvevšemoddáváse
avněmsvéskládádoufání,
jejBůhivtěžkýchvichřicčase
vsvýchkřídelstínuuchrání,
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„DíkySpasiteli,Bohunašemu,sedícímunatrůnu,a
Beránkovi.“Zjevení7,9–10
Marek10,46–52Zjevení1,1–8

24.úterýJenvBohuseztišídušemá,odněhovzejde
máspása.Žalm62,2

Víme,žeSynBožípřišeladalnámschopnostroze-
znávat,abychompoznali,kdojepravýBůh.

1.Janova5,20
Lukáš5,12–16Zjevení1,9–20

25.středaMojžíšřekl:„Dovolmispatřittvouslávu.“
2.Mojžíšova33,18

Nynívidímejakovzrcadle,jenvhádance,potom
všakuzřímetvářívtvář.Nynípoznávámčástečně,
alepotompoznámplně,jakoBůhznámne.

1.Korintským13,12
Kazatel12,1–8Zjevení12,1–6

26.čtvrtekPožehnaný,jenžpřicházívHospodinově
jménu.Žalm118,26

„Mistře“,řeklNatanael,„tyjsiSynBoží,tyjsikrál
Izraele.“Jan1,49
Marek6,7–13Zjevení12,7–12

27.pátekUniklijsmejakoptáčezosidlalovců.
Osidlojeprotrženo,uniklijsme.Žalm124,7
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Kristus je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené
klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce
podle toho, jak je každé části dáno. Efezským 4,16
Židům 13,1–9 Zjevení 19,11–21

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský

16. čtvrtek Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď
oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.

Izaiáš 42,9

Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel
proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni
uvěřili skrze něho. Jan 1,6. 7
1. Janova 2,18–29 Zjevení 20,1–10

17. pátek Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají.
Žalm 5,12

Anděl pastýřům řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid.“

Lukáš 2,10
Matouš 26,36–41 Zjevení 20,11–15

18. sobota DenHospodina zástupů přijde na každou
pýchu a povýšenost. Izaiáš 2,12

Tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní,
že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako
jeden den. 2. Petrova 3,8
Marek 13,30–37 Zjevení 21,1–8
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2. pondělí Kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným
požehnáním nebes. 1.Mojžíšova 49,25

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali prav-
du. 1. Timoteovi 2,4
Římanům 6,18–23 2. Paralipomenon 34,22–33

3. úterý Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech
tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou.

Žalm 143,5

V církvích Kristových v Judsku mne osobně neznali,
jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev,
nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit; a
děkovali za mne Bohu. Galatským 1,22–24
Skutky 21,8–14 2. Paralipomenon 35,1–19

4. středa Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova,
aby se mě naučili bát po všechny dny svého života
na zemi a učili tomu i své syny. 5.Mojžíšova 4,10

Nebe i země pominou, ale má slova nepominou.
Marek 13,31

Marek 5,21–43 2. Paralipomenon 35,20–27

5. čtvrtek Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ne-
dostatek. Žalm 23,1

Kristus praví: Svůj život dávám za ovce. Jan 10,15
Filipským 1,19–26 2. Paralipomenon 36,1–10
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19.neděleposvatéTrojici
Uzdravmě,Hospodine,abuduzdráv,spasměabu-
duspasen.Jeremiáš17,14

22.neděleHospodinodvětilMojžíšovi:„Natvou
přímluvupromíjím“.4.Mojžíšova14,20

Buďteksoběnavzájemlaskaví,milosrdní,odpouštěj-
tesinavzájem,jakoiBůhvKristuodpustilvám.

Efezským4,32

Kristavěrněnásleduje,
ochotněseobětuj,
vničemsebenelituje,
Bohuzasvěťživotsvůj,
jakžonsámsenelitoval,
kdyžsezanásobětoval;
kjehošlépějímseznejme
akbližnímláskumějme.302,5

Marek2,1–12Efezským4,22–32Žalm75

23.pondělíJehovladařstvíserozšíříapokojbez
koncespočinenatrůněDavidově.Izaiáš9,6

Potomviděljsem,hle,takvelikýzástup,žebyni-
kdonedokázalsečíst,zevšechras,kmenů,národůa
jazyků,jakstojípředtrůnemapředtváříBeránko-
vou,oblečenivbílérouchoavolalivelikýmhlasem:
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vněj,Nejvyššího,vírumít,
toťsilnýhradamocnýštít.375,1

Marek10,2–161.Tesalonickým4,1–8Žalm52

30.pondělíPřipomínámsitvédávnésoudy,Hos-
podine,vtomútěchunajdu.Žalm119,52

BůhneníBohemzmatku,nýbržBohempokoje.
1.Korintským14,33

2.Mojžíšova23,10–16Zjevení13,1–18

Denreformace
Nikdonemůžepoložitjinýzákladnežten,kterýuž
položenjest,atojeJežíšKristus1.Korintským3,11

31.úterýNekárejmě,Hospodine,vesvémhněvu,
netrestejměvesvémrozhořčení!Žalm6,2

Věřímepřece,žejsmestejnějakoonispasenimilostí
PánaJežíše.Skutky15,11

ÓPane,jenžjsiskálaazákladspasení
astudněcírkvestálá,znížpokojpramení,
ódej,aťzákladtenuvířevdušičisté,
ivhroznýsoududenpředtrůnemtvým,óKriste,
jepřinásnalezen.175,5

Matouš5,2–10Římanům3,21–28Zjevení14,1–5
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6. pátek Hospodin stanul po pravici ubožáku, aby
ho zachránil před jeho soudci. Žalm 109,31

Ježíš řekl: Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně,
nikdy nebude hladovět. Jan 6,35
Jan 18,3–9 2. Paralipomenon 36,11–21

7. sobota Zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty,
jejichž kolena nepoklekla před Baalem. 1. Kr 19,18

Kdo věří v Ježíše Krista, není souzen. Kdo nevěří, již
jest odsouzen. Jan 3,18
Marek 9,1–10 2. Paralipomenon 36,22–23

17. neděle po svaté Trojici
Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1. Jan 5,4

8. neděle Hospodin miluje právo. Žalm 37,28

Milosrdenství Boží od pokolení do pokolení k těm,
kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

Srdcem celým tebe, Pane,
ctíti slavně budu s vděčností,
přede všemi chci zpívati,
zvyšovati tě s ochotností;
v chrámě svatém tvé jasnosti
tě s radostí budu vzývati
a tvého milosrdenství,
též i množství pravdy hlásati. 36,1

Matouš 15,21–28 Řím. 10,9–18 Žalm 119,169–176
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Jestliže někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon
vás usvědčuje z přestoupení. Jakubova 2,9

Ale marnost lidé všichni,
také ti slavní a mocní,
tak že, jestli je kdo i zváží,
cožkoli může se zdáti
a lehkou věcí se zváti,
lehčejší oni se ukáží. 11,4

Lukáš 17,20–30 Římanům 14,7–9 Žalm 1

13. pondělí Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu,
má duše po tobě žízní. Žalm 63,2

Ježíš pravil: Kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Jan 6,35

Marek 4,1–12 Zjevení 18,1–24

14. úterý Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je
spravedlivé. Žalm 11,7

Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a prav-
da. Efezským 5,9
Marek 13,9–20 Zjevení 19,1–10

15. středa Tehdy očistím rty každého lidu a všich-
ni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu
společnou paží. Sofoniáš 3,9
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Ten,kterýsedělnatrůnu,řekl:„Hle,všeckotvořím
nové.“Zjevení21,5

1.středaOnještítemvšech,kteřísekněmuutíkají.
Žalm18,31

Stůjtevždyckyseštítemvíry,jímžbysteuhasilivšech-
nyohnivéstřelytohoZlého.Efezským6,14.16
1.Mojžíšova24,54–67Zjevení14,6–13

2.čtvrtekNebuďmivzdálen,Hospodine,blízkoje
soužení,napomocnikohonemám.Žalm22,12

Nebojsetoho,comášvytrpět.Zjevení2,10
2.Mojžíšova19,3–9Zjevení14,14–20

3.pátekNebojse,muživzácný,pokojtobě!Vzchop
se,vzchopse!Daniel10,19

Mymilujeme,protožeBůhnapředmilovalnás.
1.Janova4,19

Jan18,28–32Zjevení15,1–4

4.sobotaHospodinpůjdepředvámi,BůhIzraele
budetéžuzavíratvášprůvod.Izaiáš52,12
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18.středaNebojsejich,jábudustebouavysvobo-
dímtě,jevýrokHospodinův.Jeremiáš1,8

Andělmiřekl:„Nebojse,Pavle,tysepředcísaře
dostaneš.ABůhtidarovalvšechny,kdojsoustebou
nalodi.“Buďteprotodobrémysli.Skutky27,24–25
Píseň8,4–7Ester8,1–17

19.čtvrtek„Pročsemnouvedetespor?Všichnijste
mibylinevěrní,“jevýrokHospodinův.Jeremiáš2,29

Říkáme-li,žejsmebezhříchu,klamemesamisebea
pravdavnásnení.1.Janova1,8
Skutky6,1–7Ester9,1–19

20.pátekBůhměučinilplodnýmvzemiméhoutr-
pení.1.Mojžíšova41,52

StálenosímenasoběznameníJežíšovysmrti,abyiži-
votJežíšůvbylnanászjeven.2.Korintským4,10
Lukáš23,32–34Ester9,20–28

21.sobotaJájsemHospodinajinéhoužnení.Já
vytvářímsvětloatvořímtmu,působímpokojatvořím
zlo,jáHospodinkonámvšechnytytověci.

Izaiáš45,6–7

Dobrořečímetobě,PaneBoževšemohoucí,kterýjsi
akterýsbyl,žeseschopilvelikémoci,kterátináleží,
aujalsesvlády.Zjevení11,17
Matouš5,17–24Ester9,29–10,3
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ani z úst tvého potomstva, ani z úst potomstva tvého
potomstva od nynějška až na věky, praví Hospodin.

Izaiáš 59,21

Ty sám jim dávej dobrý příklad, tvé učení ať je ne-
zkažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné
slovo. Titovi 2,7–8
Lukáš 22,49–53 Zjevení 17,7–14

11. sobota Ať Hospodin ti žehná a chrání tě.
4.Mojžíšova 6,24

Milost Pána našeho Ježíše Krista buď s vámi, bratří.
Galatským 6,18

2. Timoteovi 2,1–6 Zjevení 17,15–18

22. neděle po svaté Trojici
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy.

2. Korintským 6,2

Neděle míru
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy
velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se pře-
vrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Žalm 46,2–3a

12. neděle Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé
zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí
než vánek. Žalm 62,10
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9. pondělí Jako nová nebesa a nová země, které uči-
ním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův,
tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše
jméno. Izaiáš 66,22
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj
s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Římanům 5,1
Marek 5,24–34 Ester 1,1–22

10. úterý Bude nám dán syn a bude mu dáno jmé-
no: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti,
Vládce pokoje. Izaiáš 9,5
Ježíš Pilátovi odpověděl: „Já jsem se proto narodil
a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví
pravdě.“ Jan 18,37
Jakubova 1,1–6. 12–13 Ester 2,1–18

11. středa Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí
na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde.

Jeremiáš 10,23
Ježíš řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi
ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty
chceš.“ Marek 14,36
Lukáš 7,1–10 Ester 2,19 – 3,6

12. čtvrtek Hospodinovy cesty jsou přímé, spraved-
liví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upad-
nou. Ozeáš 14,10
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Božídaryajehopovoláníjsouneodvolatelná.
Římanům11,29

NečiniltakPánžádnému
lidu,jakosvécírkvi,
aninárodukterému
takmnohozjevillásky,
kdyždaljimsvévýmluvnosti,
sluhy,slovoasvátosti,
takésoudypravosti.172,3

Marek12,28–34Římanům14,17–19Žalm54

16.pondělíNepřidášsekvětšině,páchá-lizlo.
2.Mojžíšova23,2

Ježíšpraví:Těsnájebránaaúzkájecesta,kterávede
kživotu.Matouš7,14
1.Tesalonickým4,9–12Ester6,1–13

17.úterýJájsemHospodin,tvůjBůh,držímtěza
pravici,pravímti:„Nebojse,jájsemtvápomoc.“

Izaiáš41,13

PokořtesetedypodmocnourukuBoží,abyváspo-
výšilvustanovenýčas.1.Petrova5,6
1.Timoteova1,1–11Ester6,14–7,10

275letodprvníhovydáníHesel
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Kristusřekl:Odejdu-li,abychvámpřipravilmísto,
opětpřijduavezmuvásksobě,abysteivybyli,kde
jsemjá.Jan14,3
Kazatel12,9–14Zjevení15,5–8

21.neděleposvatéTrojici
Nedejsepřemocizlem,alepřemáhejzlodobrem.

Římanům12,21

5.neděleOchraňujmnejakozřítelnicioka.
Žalm17,8

Ten,kdonenípastýř,kdopracujejenzamzduaovce
nejsoujehovlastní,opouštíjeautíká,kdyžvidí,že
seblížívlk.Avlkovcetrháarozhání.Tomu,kdoje
najatzamzdu,nanichnezáleží.Jan10,12.13

Ópastýřiizraelský,
opatrujmaléstádcesvé,
věrnýmisprávcidarujnás
anájemníkůzbavujvčas.
Včemkolijsmepobloudili,
napravnás,pastýřimilý,
kstádusvémunaramenou
přinesovcisvouztracenou.161,2.6

Matouš5,38–48Efezským6,10–17Žalm58

6.pondělíViděljsemjehocesty;vyléčímjejapove-
du,vrátímpotěšeníjemuatěm,kdosnímtruchlí.

Izaiáš57,18
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Natanael namítl: „Z Nazaréta? Co odtamtud může
vzejít dobrého?“ Filip mu řekl: „Pojď a přesvědč se“.

Jan 1,46
Skutky 5,34–42 Ester 3,7–15

13. pátek Tvoje království je království všech věků,
tvoje vláda přečká všechna pokolení. Žalm 145,13

Ježíš farizeům odpověděl: Vždyť království Boží je mezi
vámi! Lukáš 17,21
Jan 19,28–30 Ester 4,1–17

14. sobota Odstraňte tedy cizí božstva, která jsou
mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu.

Jozue 24,23

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem
a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1. Timoteovi 2,5
Matouš 14,22–33 Ester 5,1–14

18. neděle po svaté Trojici
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha,
ať miluje i svého bratra. 1. Janova 4,21

15. neděle Budete-li mě skutečně poslouchat a dodr-
žovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím
jako žádný lid, třebaže má je všecka země.

2.Mojžíšova 19,5
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Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a neje-
nom za naše, ale za hříchy celého světa. 1. Janova 2,2
Římanům 12,17–21 Zjevení 16,1–9

7. úterý Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.
Izaiáš 45,15

Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a
nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Marek 4,22
1. Samuelova 26,5–9.14–24 Zjevení 16,10–16

8. středa Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase souže-
ní! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se
zdrží jen přes noc? Jeremiáš 14,8

Učedníci začali Ježíše přemlouvat: „Zůstaň s námi,
vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a
zůstal s nimi. Lukáš 24,29
Přísloví 29,18–25 Zjevení 16,17–21

9. čtvrtek Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek,
jenž minul, jako jedna noční hlídka. Žalm 90,4

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všechno!
Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36
Izaiáš 32,1–8 Zjevení 17,1–6

10. pátek Můj duch, který na tobě spočívá, a má slo-
va, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých
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9.sobotaTotopravíPanovníkHospodin:„Obraťte
seaodvraťteseodsvýchhnusnýchmodel.“

Ezechiel14,6

Čiňtepokání,neboťsepřiblížilokrálovstvínebeské.
Matouš3,2

Matouš23,37–39Izaiáš8,23–9,6

2.neděleadventní
Napřimteseazvednětehlavy,neboťvaševykoupení
jeblízko.Lukáš21,28

10.neděleNeříkej:„Jakjednalsemnou,takbudu
jednatsním,odplatímkaždémupodlejehočinů.“

Přísloví24,29

Ježíšřekl:Jávšakvámpravím,abystesezlýmnejednali
jakoonsvámi;alekdotěuhodídopravétváře,nastav
muidruhou.Matouš5,39

Ej,nužtedyzvděčnélásky
každýčiň,covelíPán,
abyvnovéhříchusvazky
nebylopětupoután;
ukřivdí-liněkdotobě,
přílištohoneceňsobě,
hleďjendleBohavždyjíti
amilosrdnýmbýti.302,3

Lukáš21,25–33Jakubova5,7–8Žalm87
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6.středaTotopravíHospodin:„Odpovímtivčase
přízně,pomohutivdenspásy.“Izaiáš49,8

Pavelřeklstaršímcírkve:Jánepřikládámsvémuživotu
žádnoujinoucenu,nežabychdokončilsvůjběha
splnilúkol,kterýjsemdostalodPánaJežíše;hlásat
evangeliumoBožímilosti.Skutky20,24
Koloským1,9–14Izaiáš7,1–9

7.čtvrtekHospodinvysvobodíubožáka,jenžvolá
opomoc,poníženého,jenžnemápomocníka.

Žalm72,12

NeurozenévočíchsvětaaopovrženéBůhvyvolil,ano
vyvolilto,conení,abyto,cojest,obrátilvnic,aby
setakžádnýčlověknemohlvychloubatpředBohem.

1.Korintským1,28–29
1.Tesalonickým5,1–8Izaiáš7,10–17

8.pátekAty,Betlémeefratský,ačkolijsinejmenší
mezijudskýmirody,ztebemivzejdeten,jenžbude
vládcemvIzraeli,jehožpůvodjeodpradávna,ode
dnůvěčných.Micheáš5,1

VšichniJežíšovipřisvědčovaliadiviliseslovůmmi-
losti,vycházejícímzjehoúst.Aříkali:„Cožtonení
synJozefův?“Lukáš4,22
Matouš27,27–30Izaiáš8,1–15
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28. čtvrtek Prozpěvuj, dcero Sionská, prokřikujte,
Izraelští, vesel se a plésej vším srdcem, dcero Jeruza-
lémská, že odjal Hospodin soudy tvé, odklidil nepří-
tele tvého. Sofoniáš 3,14–15

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech
okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši
pro vás. 1. Tesalonickým 5,16–18
Matouš 2,13–18 Matouš 3,13–17

29. pátek Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůr-
cem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci své-
mu tvůrci: „Co to děláš?“ Izaiáš 45,9

Ježíš praví: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete
odpočinutí svým duším. Matouš 11,29
1. Janova 4,11–16 Matouš 4,1–11

30. sobota Ač jsem ponížený ubožák, Panovník přec
na mě myslí. Žalm 40,18

Nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své
starosti. Matouš 6,34
Židům 1,5–14 Matouš 4,12–17

Neděle po vánocích

Závěr roku
Hospodin je slitovný a milosrdný, shovívavý, nanej-
výš milosrdný. Žalm 103,8
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23. neděle po svaté Trojici
Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým. 2. Korintským 5,10

19. neděle V té době prohledám Jeruzalém se svítil-
nami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad
svým kalem, kteří si v srdci říkají: Hospodin neudělá
nic dobrého ani zlého. Sofoniáš 1,12

Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys
byl studený nebo horký. Ale že jsi vlažný, nesnesu tě
v ústech. Zjevení 3,15. 16

Setrvej, setrvej,
ó, Sione, v žití ctném!
Nebuď studený ni vlažný;
skvoucí palmu Pán dá všem,
v žití zmužilým a snažným;
až do konce udatně se měj,
setrvej, setrvej! 184,4

Matouš 25,31–46 Římanům 8,18–25 Žalm 50

20. pondělí Poznáš, že já jsem Hospodin, tvůj spa-
sitel, tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův. Izaiáš 60,16

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána Ježíše
Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.

2. Petrova 3,18
Matouš 7,21–29 Zjevení 21,9–14
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Ježíšřeklfarizeům:Dnes,zítraipozítřímusímjítsvou
cestou,neboťnenímožné,abyprorokzahynulmimo
Jeruzalém.Lukáš13,33

Aj,králtvůjbéřesektobě
vlásce,tichosti,vchudobě,
povstaňkněmuzesnasvého,
přijmikrálemilostného.72,5

Matouš21,1–9Římanům13,8–14Žalm24

4.pondělíJásejaplésej,ty,kterábydlíšnaSijónu,
neboťvelikýjevetvémstředu–SvatýIzraele.

Izaiáš12,6

Zástupy,kteréšlypředJežíšemizaním,volaly:„Ho-
sannaSynuDavidovu!Požehnaný,kterýpřicházíve
jménuHospodinově!Hosannanavýsostech!“

Matouš21,9
1.Petrova1,8–13Izaiáš5,8–24

5.úterýTotopravíHospodin:„Jakojsemuvedlna
tentolidvšechnotovelikézlo,taknaněuveduvšech-
notodobro,kteréjsemzaslíbil.“Jeremiáš32,42

Všechsezmocnilabázeň,oslavovaliBohaaříkali:
„Velikýprorokpovstalmezinámi“a„Bůhnavštívil
svůjlid“.Lukáš7,16
Židům10,32–39Izaiáš6,1–13
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11.pondělíHospodinřekl:„Bdímnadsvýmslovem,
abyseuskutečnilo.“Jeremiáš1,12

Vírajetedyzezvěstováníazvěstovánízpověření
Kristova.Římanům10,17
Židům6,9–12Izaiáš11,1–10

12.úterýHle,temnotapřikrývázemi,soumrakná-
rody,alenadtebouvzejdeHospodinaukážesenad
teboujehosláva.Izaiáš60,2

Nocpokročila,densepřiblížil.Odložmeprotoskut-
kytmyaoblečmesevezbrojsvětla.Římanům13,12
Zjevení2,12–17Izaiáš12,1–6

13.středaHledejtedobroanezloabudetežít.
Amos5,14

Všichniseoblectevpokorujedenvůčidruhému,ne-
boťBůhsestavíprotipyšným,alepokornýmdává
milost.1.Petrova5,5
Zjevení2,1–7Izaiáš24,1–23

14.čtvrtekNalomenoutřtinunedolomí,nezhasí
knotdoutnající.Izaiáš42,3

TusekJežíšovisešlycelézástupyamělyssebouchro-
mé,mrzáky,slepé,hluchoněméamnohéjiné.Kladli
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21. úterý Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Je-
ruzalémské Ducha milosti a pokorných proseb.

Zachariáš 12,10 K

Skrze Krista obojí, židé i pohané, máme přístup v jed-
nom Duchu k Otci. Efezským 2,18 K
Židům 10,26–31 Zjevení 21,15–21

Den pokání a modliteb
Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je ná-
rodům pro potupu. Přísloví 14,34

22. středa Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme
kolena před Hospodinem, který nás učinil.

Žalm 95,6

Čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hří-
chy. Skutky 3,19

Ó, Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme – včas
horlivé a vroucí. 255,7

Lukáš 13,1–9 Římanům 2,1–11 Zjevení 21,22–27

23. čtvrtek V soužení jsem vzýval Hospodina, k své-
mu Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas.

Žalm 18,7
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by Spasitelem naším byl,
nás od vin, hříchu vyprostil
a pravdou svou a milostí
nás vedl k věčné jasnosti. 84,1.2

Lukáš 2,15–20 Titovi 3,4–7 Matouš 2,1–12

2. svátek vánoční
26. úterý Bázeň Hospodinova poklad tvůj.

Izaiáš 33,6 K
Anna chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří
očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,38

Ó dni radosti,
plný milosti,
Pána Ježíše zrození!
Ó Králi slávy,
tys Pán náš pravý;
plesej, plesej, lidské stvoření. 86,3

Jan 1,1–14 Židům 1,1–6 Matouš 2,13–23

27. středa Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká
noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé
útočiště, má pevná tvrz můj Bůh, v nějž doufám.“

Žalm 91,1–2
Když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se uká-
zal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: „Vstaň, vezmi dítě
a jeho matku a jdi do země izraelské.“ Matouš 2,19–20
2. Janova 1–7 Matouš 3,1–12
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jekjehonohámaonjeuzdravil,takžesezástupy
divily;ivelebilyBohaizraelského.Matouš15,30.31
2.Korintským5,1–10Izaiáš25,1–9

15.pátekNakloňteuchoapojďtekemně,slyštea
budeteživi.Izaiáš55,3

Každý,kdoslyšítatomáslovaaneplníje,budepo-
dobenmužibláznivému,kterýpostavilsvůjdůmna
písku.Matouš7,26
Lukáš22,66–71Izaiáš26,1–6

16.sobotaSpatří,cojimnebylovyprávěno.
Izaiáš52,15

Zakládámsinatom,žekážuevangeliumtam,kde
oKristuještěneslyšeli;nechcistavětnacizímzákladu,
aletak,jakjepsáno.Římanům15,21
1.Tesalonickým4,13–18Izaiáš26,7–19

3.neděleadventní
PřipravtecestuHospodinu!Hle,vášBůh!Panovník
Hospodinpřicházísmocí.Izaiáš40,3.10

17.neděleAťjsoutvéočiupřenynatentodůmvnoci
ivedne,namísto,okterémjsiřekl,žetambudedlít
tvéjméno.1.Královská8,29

Otroknezůstávávdoměnavždy;navždyzůstávásyn.
Jan8,35
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Sveselímbudetečerpatvoduzpramenůspásy.
Izaiáš12,3

1.pátekShromáždímzapuzenou,dámjimchválua
jménovšudevzemijejichhanby.Sofoniáš3,19

Ten,kterýsedělnatrůnu,řekl:„Hle,všeckotvořím
nové“.Zjevení21,5
Matouš27,50–54Izaiáš4,2–6

2.sobotaJsemmilosrdný,jevýrokHospodinův,ne-
chovámhněvnavěky.Poznejvšaksvounepravost,
dopustilasesnevěryvůčisvémuBohu.

Jeremiáš3,12–13

Kdojednádobře,jezBoha;kdojednášpatně,Boha
neviděl.3.Janova11
Zjevení21,10–27Izaiáš5,1–7

1.neděleadventní
Aj,králtvůjpřijdetoběspravedlivýaspaseníplný.

Zachariáš9,9K

3.neděleSvéhoduchakladudotvýchrukou,vy-
koupilsmě,Hospodine,Boževěrný.Žalm31,6
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Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna,
narozeného z ženy, podrobeného zákonu, abychom
byli přijati za syny. Galatským 4,4. 5

Otče všemohoucí,
předivný v své moci,
jenž jsi dal Syna nám,
aby v lásce byl znám,
poslals na svět jeho,
budiž chvála z něho. 90,1

Matouš 1,1–21 Římanům 1,1–7 Matouš 1,18–25

1. svátek vánoční
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme slávu jeho. Jan 1,14

25. pondělí Josefovi bratří prosili: „Ach, odpusť pro-
sím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na
tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služební-
kům Boha tvého otce to přestoupení.“

1.Mojžíšova 50,17

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem li-
dem. Titovi 2,11

Nuž, duše, Všemocného chval,
že nad námi se smiloval
a poslal Syna milého
před věky narozeného,

131 LISTOPAD

Ježíš pravil: Neříkám, že já budu prosit Otce za vás,
vždyť Otec sám vás miluje. Jan 16,26. 27
2. Tesalonickým 1,3–12 Zjevení 22,1–5

24. pátek Všichni jsme bloudili jako ovce, každý
z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl
pro nepravost nás všech. Izaiáš 53,6

Kristovy rány vás uzdravily. 1. Petrova 2,25
Matouš 26,59–66 Zjevení 22,6–15

25. sobota Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hos-
podina zástupů. Ageus 2,8

Kdo z vás může o píď prodloužit svůj život, bude-li
se znepokojovat? Nedokážete-li ani to nejmenší, proč
si děláte starost o to ostatní? Lukáš 12,25–26
Zjevení 20,11–15 Zjevení 22,16–21

Poslední neděle církevního roku
Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35

26. neděle Vložím vám do nitra svého ducha; uči-
ním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat
moje řády a jednat podle nich. Ezechiel 36,27

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
veškeré pravdy. Jan 16,13
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30.čtvrtekIzraeljespasenHospodinemspásouvěč-
nou.Stydětahanbitsenebudetenavěky,nikdy.

Izaiáš45,17

MyvšakzmociDuchaavevířeočekávámesprave-
dlnost,kterájenašínadějí.Galatským5,5
Koloským4,2–6Izaiáš3,1–15
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Nuž,Jerusalem,prozpěvuj,
nebkrálsebéřektobětvůj,
svébrányjemuotvírej
asradostíjejpřijímej!73,2

Matouš11,2–101.Korintským4,1–5Žalm33

18.pondělíHospodinjesvětloméamojespása,
kohobychsebál?Žalm27,1

Ženaucítilavtěle,žejevyléčenazesvéhotrápenía
Ježíšhnedpoznal,žezněhovyšlasíla.Marek5,29.30
1.Tesalonickým5,16–24Izaiáš28,14–22

19.úterýMikajášodpověděl:„JakožeživjeHospo-
din,budumluvitto,cořeknemůjBůh.“

2.Paralipomenon18,13

Nestydímsezaevangelium;jetomocBožíkespáse
prokaždého,kdověří,předněproŽida,aletaképro
Řeka.Římanům1,16
2.Korintským1,18–22Izaiáš29,17–24

20.středaNebojseSijóne,nechťtvéruceneochab-
nou!Hospodin,tvůjBůh,jeuprostředtebe,bohatýr,
kterýzachraňuje.Sofoniáš3,16–17

JedinémuBohu,kterýnásspasilskrzeJežíšeKrista,
našehoPána,buďsláva,velebnost,vládaimocpřede
všímčaseminyníipovšeckyvěky.Amen.Judova25
Zjevení5,1–5Izaiáš32,1–20
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Ó Jezu, k nám se přihlašuj,
nás vyučuj Duch svatý tvůj,
svou pomocí a milostí
i pravdou veď nás k výsosti! 153,1

Matouš 25,1–13 Zjevení 21,1–7 Žalm 90

27. pondělí Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť
veliké věci vykoná Hospodin. Joel 2,21

Učedníci sebrali a naplnili dvanáct košů nalámanými
díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.

Jan 6,13
5.Mojžíšova 34,1–8 Izaiáš 1,1–9

28. úterý V shromážděních dobrořečte Bohu.
Žalm 68,27

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni
i druzí stejně smýšleli po příkladu Ježíše Krista a tak
svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána
Ježíše Krista. Římanům 15,5–6
1. Petrova 1,13–21 Izaiáš 1,10–20

29. středa Ne pro své spravedlivé činy ti předkládá-
me své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování,
Panovníku, slyš! Daniel 9,18

Milostí Boží jsem to, co jsem. 1. Korintským 15,10
1. Korintským 3,9–15 Izaiáš 2,1–5
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21. čtvrtek Hospodine, smiluj se, vždyť se tak sou-
žím. Žalm 31,10

Anděl řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost
u Boha.“ Lukáš 1,30
Zjevení 3,7–12 Izaiáš 33,17–24

22. pátek Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost
pro ty, kteří mají přímé srdce. Žalm 97,11

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a
prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipským 4,6
Zjevení 22,16–21 Izaiáš 35,1–10

23. sobota Nezemřu, budu žít, budu vypravovat
o Hospodinových činech. Žalm 118,17

Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo
ho uzdravil. Jan 5,15
Římanům 15,8–13 Matouš 1,1–17

4. neděle adventní

Štědrý den
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme slávu jeho. Jan 1,14

24. neděle Všecky končiny země vidí spasení Boha
našeho. Žalm 98,3 K
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Turnov
NaSboře80,PSČ51101
Tel.:481320058,mobil737976030,
Kazatel(P):OndřejHalama(*1956)
e-mail:ondrej.halama@tiscali.cz

Kurátorka:JitkaPernerová
Ne9.00Bhút17.00Dost18.00

Ujkovice
Č.p.63PSČ29404DolníBousov
Tel.:326380127
Kazatel:VáclavHájek(*1961)
Kurátorka:MarieNešněrová
AdministrovánozRovenska
Ne9.00
Kazatelskástanice:Libáň

ŽeleznýBrod
Komenského603,PSČ46822
Tel.:483389231
Kazatel(P):JiříPolma(*1950)
e-mail:jiri.polma@volny.cz

Kurátor:KvětoslavPlíva
Ne9.00

Zkratky
(P)–presbyter(D)–Diakon
Ne–NedělníshromážděníBh–biblickáhodina
Nb–dětskánedělníbesídkaDo–dorost

152

Praha
Hálkova5,PSČ12000Praha2
Tel.:224941870,e-mail:UF.PRAGA@netforce.cz
Kazatel(P):BohumilKejř(*1952)
Kurátor:PetrHeřman
Ne9.00

RovenskopodTroskami
Revoluční399,PSČ51263
Tel.:481382189
Kazatelka(P):HanaJalušková(*1947)
Kurátorka:LibušeŠmejcová
Ne9.30,Dopo,st,pá13.00–15.00

Tanvald
Tyršova1135,PSČ46851Smržovka
Tel.:483322042
Kurátorka:IrenaHudáková
Administrováno
Ne9.00Tanvald–DDM(vedleGrandhotelu)
Kazatelskéstanice:Kořenov–kostelíček
Nečervenec–srpen10.00

Hesla Jednoty bratrské 2006
Podle německé předlohy „Losungen 2006“ do
češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich
Halama st.
Obálku navrhl a zhotovil Slávek Heřman
Editoval a vydal Petr Heřman – DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2
mobil: 607 726 481
web: http://www.dulos.cz/
e-mail: hesla@dulos.cz
v říjnu 2005 jako svou 7. publikaci
Sazbu programem TEX za použití rodiny písem
Jannon Text Moderne připravil Slávek Heřman
Vytiskla tiskárna J+H Praha 2
Vydání první
160 stran formátu A6, náklad 3500 výtisků

Tato Hesla vycházejí od roku 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

Doporučená maloobchodní cena:
Laminovaná vazba 45Kč, ručně šitá vazba 100Kč

Hesla Jednoty bratrské na rok 2007 objednávejte
v evangelických sborech nebo přímo u vydavatele
během září 2006.
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31. neděle Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smi-
lovat. Izaiáš 30,18

Všichni, kdo věří, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho
milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,24

Vykupiteli, duše příteli,
přijmi naše děkování,
že jsi v Božském slitování
v hříchu nemoci nám šel pomoci. 340,1

Lukáš 12,35–40 Římanům 8,31–39 Žalm 93
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AdresářOchranovskéhoseniorátu
Českobratrskécírkveevangelické

JablonecnadNisou
Máchova29,PSČ46601
Tel.:483710278,e-mail:ochrJBC@seznam.cz
Kurátor:TomášJenček
AdministrovánozŽeleznéhoBrodu
Ne+Nb9.00,Bhpá18.00

Koberovy
Smrčí41,PSČ51301Semily
Tel.:481688247
Kazatel(P):VáclavKačer(*1931)
Kurátorka:Mgr.HalkaDobrovolná
Ne9.00,Bhpo16.45

Potštejn
Českýchbratří8,PSČ51743
Tel.:494546448
Kazatelka(D):NaďaBěťáková(*1958)
Kurátor:DanVacovský
e-mail:daniel.vacovský@iol.cz

AdministrovánozTurnova
Ne+Nb9.00,Bhút18.30
Shromáždění:Jarníkova14
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Kazatelépovolaníkjinéslužbě
učitelnaUKETF:ThDr.JindřichHalamajr.
Klimentská18,PSČ11000Praha1
Tel.ETF:221988321,tel.domů:222310094
E-mail:halama@etf.cuni.cz

Pověřenáproprácisesestrami
MarieUlrichová(*1922)
Hornoměcholupská28,
PSČ10200Praha10-Hostivař
Tel.:271961327

Emerité
RudolfBorski(*1927),
Tyršova1135,PSČ46851Smržovka
Tel.:483322042

Mgr.JindřichHalamast.(*1925)
Máchova29,PSČ46601JablonecnadNisou
Tel.:483710278
E-mail:Jindrich.Halama@seznam.cz

MiroslavHloušek(*1927)
Vesec41,PSČ51254MírovápodKozákovem
Tel.+fax:481320302,mobil:776280994
E-mail:miroslav.hlousek@centrum.cz

MiroslavMatouš(*1921)
Oblouková38,PSČ10100Praha10-Vršovice
Tel.:271724359
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Perikopy na rok 2006

1. 1. Nový rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jozue 1,1–9
6. 1. Zjevení Páně – Epifanias . Koloským 1,24–27
8. 1. 1. ne po Zjevení Páně 1. Korintským 1,26–31
15. 1. 2. ne po Zjevení Páně . 1. Korintským 2,1–10
22. 1. 3. ne po Zjevení Páně . . 2. Královská 5,1–19a
29. 1. 4. ne po Zjevení Páně . . . Efezským 1,15–20a
5. 2. Poslední ne po Zjevení Páně Zjevení 1,9–18
12. 2. Septuagesimae . . . . . . . . . . . . Jeremiáš 9,22–23
19. 2. Sexagesimae . . 2. Korint. 11,18.23b–30.12,1–10
26. 2. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amos 5,21–24
5. 3. Invocavit . . . . . . . . . . . . . 2. Korintským 6,1–10
12. 3. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 5,1–7
19. 3. Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Petrova 1,13–21
26. 3. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filipským 1,15–21
2. 4. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Mojžíšova 21,4–9
9. 4. Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 50,4–9
13. 4. Zelený Čtvrtek . . . . . . 1. Korintským 10,16–17
14. 4. Velký Pátek . . . . . . . . . . . . . Židům 9,15.26b–28
16. 4. Velikonoční neděle 1. Samuelova 2,1–2.6–8a
17. 4. Velikonoční pondělí . 1. Korintským 15,50–58
23. 4. Quasimodogeniti . . . . . . . . Koloským 2,12–15
30. 4. Misericordias Domini . . . . . . . 1. Petrova 5,1–4
7. 5. Jubilate . . . . . . . . . . . . . . 2. Korintským 4,16–18
14. 5. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skutky 16,23–34
21. 5. Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koloským 4,2–6)
25. 5. Nanebevstoupení Páně . . . . . . . Zjevení 1,4–8
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Seniorátnívýbor,RadaOchranovskéhodistriktu
Jednotybratrské(volbylistopad2005)
senior:
seniorátníkurátor:
náměstekseniora:
náměstekkurátora:

web:http://www.jednotabratrska.cz/

SynodníradaČeskobratrskécírkveevangelické
Jungmannova9,pošt.př.466,PSČ11121Praha1
Tel.:224999211,e-mail:srcce@srcce.cz

ŘeditelstvíEvropskékontinentálníprovincie
Herrnhut:Vogtshof,Postfach21,D–02745
Tel.:0049–35873/487–0,e-mail:info@ebu.de
Fax.:0049–35873/487–99

BadBoll:Unitätshaus,Badwasen6,D–73087
Tel.:0049–7164/9421–0
Fax.:0049–7164/9421–99
E-mail:brueder-unitaet@bb.ebu.de

Zeist:Zusterplain20,NL–3703
Tel.:0031–30/6924833,e-mail:info@ebg.nl
Fax.:0031–30/6919639
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13.Evropskákontinentální–sboryvNěmecku,Ho-
landsku,Dánsku,ŠvédskuaŠvýcarsku(založena
1722).

14.ČeskýDistrikt(Ochranovskýseniorát)–vznikl
1999rozdělenímčesképrovincie,uznánsyno-
demUF2002.

15.Česká(vznik1457,obnovena1862)

Africkýregion
16.TanzániezápadscentremvTabora(založena

1897)
17.TanzániejihozápadscentremvMbeya(založena

1977)
18.TanzániejihscentremvTukuyu(založena1891)
19.TanzánieRukwascentremvSumbawanga(za-

ložena1984)
20.Jihoafrická–západníoblast(založena1737,ob-

novena1792)avýchodníoblast(založena1828)

Misijnípráce:
•meziindiányGarifunanaKajmaníchostrovech

vKaribskémmoři
•domovpromentálněpostiženéarabskédívky

vRamallahuJeruzaléma
•meziTibeťanyvseveroindickémRádžpúruakaš-

mírskémLadaku
•mezieskymákyYuppiknaDálnémvýchodě(Ču-

kotka)
•mezidomorodcivafrickémZairuaMalawi
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28. 5. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeremiáš 31,31–34
4. 6. Neděle svatodušní . . . 1. Korintským 2,12–16
5. 6. Svatodušní pondělí . . . Efezským 4,11–15(16)
11. 6. Neděle sv. Trojice . . . . . . . . . Efezským 1,3–14
18. 6. 1. ne po sv. Trojici . . . . . . . Jeremiáš 23,16–29
25. 6. 2. ne po sv. Trojici . . . 1. Korint. 14,1–3.20–25
2. 7. 3. ne po sv. Trojici . . . . . . . . 1. Janova 1,5–2,6
9. 7. 4. ne po sv. Trojici . . . . . . . . 1. Petrova 3,8–17
16. 7. 5. ne po sv. Trojici . . . . . 1.Mojžíšova 12,1–4a
23. 7. 6. ne po sv. Trojici . . . . . . . . . Skutky 8,26–39
30. 7. 7. ne po sv. Trojici . . . . . . . . . Filipským 2,1–4
6. 8. 8. ne po sv. Trojici . . 1. Korint. 6,9–14.18–20
13. 8. 9. ne po sv. Trojici . . . . . . . . . Jeremiáš 1,4–10
20. 8. 10. ne po sv. Trojici Iz 62,6–12, Sír 36,13–19
27. 8. 11. ne po sv. Trojici . . . . . Galatským 2,16–21
3. 9. 12. ne po sv. Trojici . . . . . . . . . . Skutky 3,1–10
10. 9. 13. ne po sv. Trojici . . . . 1.Mojžíšova 4,1–16a
17. 9. 14. ne po sv. Trojici . . 1. Tesalonickým 1,2–10
24. 9. 15. ne po sv. Trojici Galat. 5,25–26;6,1–3.7–10
1. 10. 16. ne po sv. Trojici . . . . . . . . . Skutky 12,1–11
1. 10. Den díkůvzdání za úrodu 1. Timoteovi 4,4–5
8. 10. 17. ne po sv. Trojici . . . . . . . . . . . Izaiáš 49,1–6
15. 10. 18. ne po sv. Trojici . . . . . . . . Jakubova 2,1–13
22. 10. 19. ne po sv. Trojici . . . . . . Jakubova 5,13–16
29. 10. 20. ne po sv. Trojici . . 1. Korintským 7,29–31
31. 10. Den reformace . . . . . . . . . . . . Galatským 5,1–6
5. 11. 21. ne po sv. Trojici . Jeremiáš 29,1.4–7.10–14
12.11. 22. ne po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . . Jób 14,1–6
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Unitasfratrumprovinciesvětové
Jednotybratrské
Severoamerickýregion
1.Aljaška(založena1884)
2.Labrador(založena1771)
3.Americkáseverní–sboryvseverníčástiUSA(za-

ložena1741)
4.Americkájižní–sboryvjižníčástiUSA(založena

1753)
Jihoamerickýregion
5.Honduras(založena1930)
6.Nicaragua(založena1849)
7.Kostarika(založena1988)
8.Jamajka(založena1754)
9.Západoindická–sborynaPanenskýchostrovech

anaostrovechAntigua,St.Kitts,Barbados,Toba-
goaTrinidadvKaribskémmoři(založena1732)

10.Guayana(založena1830,obnovena1878)
11.Surinam(založena1735)

VDominikánskérepublice(vznik1902)seJednota
bratrskáspojilasdalšímievangelickýmidenominace-
miavytvořila„Dominikánskouevangelikálnícírkev“
(1959).
Evropskýregion
12.Britská–sboryveVelkéBritániiaSevernímIrsku

(založena1724)
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19. 11. Předposl. ne církevního roku . Zjevení 2,8–11
22. 11. Den přímluv a modliteb . . . Zjevení 3,14–22
26. 11. Poslední ne církevního roku . Izaiáš 65,17–25
3. 12. 1. neděle adventní . . . . . . . . . . . Lukáš 1,67–79
10. 12. 2. neděle adventní . . . . . . . . . . . Izaiáš 35,3–10
17. 12. 3. neděle adventní . . . . . . . . . . . Izaiáš 40,1–11
24. 12. Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . Ezechiel 37,24–28
25. 12. 1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . Jan 3,31–36
26. 12. 2. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 11,1–9
31. 12. Závěr roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 8,31–36
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