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Úvodní slovo ke 278. ročníku Hesel
Milé čtenářky, milí čtenáři,
touha žít je nejdůležitější pohnutkou, která nás

ovlivňuje. Přitom však lidé slovu „život“ rozumějí
velmi různě. Určitě není míněno holé přežití. Naše
bytí dostává smysl právě tím, co pouhé přežití přesa-
huje a dělá z něj opravdový, naplněný život. Štěstí,
blahobyt, děti, zdraví, přátelé – mnohé přispívá
k dobrému životu. Ale i tady jsou naše hodnocení
rozdílná. Co je pro jednoho ke kvalitnímu životu
nezbytné, je pro někoho jiného jen náhražka, není
to pravá hodnota.
Vás, kdo čtete Hesla po celém světě, určitě napad-

ne mnohé, co činí život smysluplným. „Umuntu ngu-
muntu ngabantu“ je výraz v řeči Zulu (v níž Hesla
také vycházejí), který znamená: člověk se stává člově-
kem jen skrze druhého člověka. Není-li lidský život
nesen společenstvím druhých lidí, ztrácí vlastní koře-
ny. Pro evropsky formovaného člověka bývá naproti
tomu zásadní, aby měl osobní svobodu utvářet svůj
život podle svých individuálních potřeb. Heslo toho-
to roku tak může být chápáno v různých kulturách
různě. Co však všechny čtenáře a čtenářky Hesel spo-
juje, je pochopení života ve vztahu k Ježíši Kristu.
Heslo roku ukazuje jasně, že pro Ježíše byl život

také něco jiného než jen fyzické přežití. Ukazuje na to
skutečnost, že mluví o životě ve chvíli, kdy se blíží ke
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své násilné smrti. Janovo evangelium ukazuje Ježíšovu
cestu ke smrti na kříži jako cestu k pravému životu.
Chce, aby se jí takto naučili rozumět i Ježíšovi násle-
dovníci. Cesta k životu není snadná a bez utrpení,
nevyhýbá se hlubinám a propastem. Právě v utrpení
a smrti se ukazuje, co obstojí a vydrží. Cesta k životu
je cestou vzdávání se a odevzdání.
Lidé, kteří čtou Hesla v 50 jazycích po celém světě,

mohou tomu, co je život, rozumět různě. Všichni však
se chtějí nechat oslovit Slovem, které dává život, a
které je potkává ve slovech bible. Ve všech různých
prostředích našich životů jsme tak vzájemně spojeni
v hledání Boha.
Přejeme vám, abyste v roce 2008 z Hesel slýchali

živé Slovo, které nás podpírá a chce nás vést k životu.
Ochranovská Jednota bratrská
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Použité překlady bible a písně
České převody německých originálů jsou vybrány

z různých překladů bible – označeno za odkazem
k biblickému textu takto:

bez označení – Bible, písmo svaté Starého i Nové-
ho zákona, Ekumenický překlad, vyd. ERC, Praha
1985 (se svolením ČBS)

K – Bible kralická, poslední vydání z roku 1613

bez označení – Bratrský zpěvník, 4. vydání, Jednota
bratrská v ÚCN, Praha 1954

EZ – Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobra-
trské církve evang., Praha 1979

Svítá – Křesťanské písničky (nejen) pro mládež, Sy-
nodní rada ČCE v evangelickém nakladatelství Ka-
lich, Praha 1992
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Vysvětlení k soustavě Hesel
Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsa-

hově související texty:

• Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoroč-
ně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených
v ochranovské sbírce.

• Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána
přednostně z oddílů průběžného biblického čtení
(viz níže).

• Třetím textem jsou v českém vydání Hesel jednot-
livé sloky písně, volené přiléhavě k nedělním a svá-
tečním heslům.

Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení
bible: První čtení je vybíráno z lekcionáře, vydaného
luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k téma-
tu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na dru-
hém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř
let projde celým Novým zákonem a během sedmi let
nejdůležitějšími knihami Starého zákona; ÖAB vybírá
rovněž hesla měsíců a heslo roku. U nedělí a význam-
ných dnů bývá navíc uváděn odkaz na čtení z Žalmů.
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Denní modlitby

Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za
Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za
požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení nedě-
le. Probuzení a obnova duchovního života, jednota
v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a je-
jich společné svědectví.

Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve
všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví
víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spo-
lupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti.
Evangelizace. Lékařská práce.

Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče,
příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti.
Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, ško-
ly, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování nábo-
ženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůz-
ky mládeže.

Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, ob-
chodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé,
hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí,
vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útla-
ku a násilí. Diakonie – domovy důchodců, ústavy
s pečovatelskou službou, sociální dílo.
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Čtvrtek: Společnost.Národy a jejich vlády. Mír a sprave-
dlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vlo-
žených do lidských rukou, překonávání národnostní
a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži
a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních.
Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb.
Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží
vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.

Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristo-
vo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití
Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné služ-
bě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle.
Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povolá-
ni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor.
Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší prá-
ce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání
přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné
modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.

Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a ve-
dení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a pro-
vinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za
Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy
na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.
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Modlitební stráž Jednoty bratrské
1. 1.–18. 1. Americká jižní provincie
19. 1.–23. 1. Kostarika
24. 1.–31. 1. Guyana
1. 2.–7. 2. Česko
8. 2.–25. 2. Surinam
26. 2.–14. 3. Tanzánie západ a Kongo
15. 3.–22. 3. Aljaška
23. 3.–31. 3. Evropská kontinentální provincie,

Hvězdné návrší
1. 4.–14. 4. Západoindická provincie
15. 4.–19. 4. Labrador
20. 4.–7. 5. Jamajka, Kuba a Grand Cayman
8. 5.–25. 5. Honduras
26. 5.–25. 6. Jižní Afrika
26. 6.–9. 7. Britská provincie a severní Indie
10. 7.–23. 7. Tanzánie Rukwa
24. 7.–6. 9. Tanzánie jih a Malawi
7. 9.–5. 10. Nicaragua
6. 10.–29. 11. Tanzánie jihozápad a Zambie
30. 11.–31. 12. Americká severní provincie
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Vydání Hesel v rozličných jazycích
Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti

jsou vydávána asi v 50 jazycích v Evropě, Africe, Asii
a Americe:
afrikaans, albánština, arabština, angličtina, balinéz-

ština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (tswa-
na), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), tradiční
čínština, zjednodušená čínština, dánština, estonština,
finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatšti-
na, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandšti-
na, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, lite-
vština, lotyšština, lužická srbština, maďarština, miski-
to, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamen-
to, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumun-
ština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun,
sisvati, sranang, swahili, španělština, švédština, tamil,
thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa,
zulština.
Hesla vycházejí také v původních biblických jazy-

cích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.

Oficiální Internetovou stránku originálních Hesel naj-
dete na: http://www.losungen.de/

Neoficiální stránka Hesel, zejména volné programy
pro různé operační systémy, je na:
http://www.losung.de/

Stránka s českými Hesly:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/
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Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Ne-
přišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.

Marek 2,17

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

1. úterý Toto praví Panovník Hospodin: Běda blázni-
vým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha,
ale pranic neviděli. Ezechiel 13,3

Všecko zkoumejte, dobrého se držte.
1. Tesalonickým 5,21

Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení. 159,1

Lukáš 4,16–21 Jakubova 4,13–15 Žalm 148

LEDEN 12

2. středa Jen maličko jsi člověka omezil, že není ro-
ven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.

Žalm 8,6

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale
že on si zamiloval nás. 1. Janova 4,10
Jozue 24,1–26 Marek 1,1–13

3. čtvrtek Od východu slunce až do západu jeho
chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113,3 K

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skut-
ky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Římanům 13,12
2.Mojžíšova 2,1–10 Marek 1,14–20

4. pátek Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá
přehojná odměna. 1.Mojžíšova 15,1

A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věr-
ným Abrahamem. Galatským 3,9 K
1.Mojžíšova 21,1–7 Marek 1,21–28

5. sobota Budete jíst dosyta a budete chválit jméno
Hospodina, svého Boha, Joel 2,26

Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal
díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu
předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli
všichni a nasytili se. Marek 6,41–42
1.Mojžíšova 9,12–17 Marek 1,29–39
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Alianční modlitební týden

Zjevení Páně
Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b K

6. neděle Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho.
5.Mojžíšova 5,8

Ježíš řekl: Kdo vidí mne, vidí Otce. Jan 14,9

Ó Otče, veď mne k Synu svému,
by Syn tvůj k tobě táhl mne vždy blíž;
dej v srdci místo Duchu tvému,
mne celého, ó Pane, ovládniž,
bych pokoj Boží stále zakoušel
a k tobě cele srdcem svým jen zřel. 58,2

Matouš 2,1–12 Efezským 3,2–6 Žalm 138

7. pondělí Tehdy uzříte rozdíl mezi tím, kdo slouží
Bohu, a tím, kdo jemu neslouží. Malachiáš 3,18 K

Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom
vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale
i svým posluchačům. 1. Timoteovi 4,16
1. Janova 3,1–6 Marek 1,40–45

8. úterý Rúben řekl bratřím: „Neprolévejte krev.“
1.Mojžíšova 37,22

LEDEN 14

Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili
své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného
srdce vytrvale se navzájem milujte. 1. Petrova 1,22
1. Janova 2,12–17 Marek 2,1–12

9. středa U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Žalm 130,4

Protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčuje-
me lidi. 2. Korintským 5,11
Efezským 4,17–24 Marek 2,13–17

10. čtvrtek Hospodine, až do nebes milosrdenství
tvé, pravda tvá až do nejvyšších oblaků.

Žalm 36,6 K

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

1. Korintským 1,9
1. Janova 1,5–7 Marek 2,18–22

11. pátek Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.
Pane, vyslyš hlas můj. Žalm 130,1–2 K

Když se žena doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zá-
stupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: Dotknu-li
se aspoň jeho šatu, budu zachráněna! Marek 5,27–28
Lukáš 1,67–79 Marek 2,23–28
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12. sobota Máme od Boha přijímat jenom dobro,
kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10

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 8,20–23 Marek 3,1–6

Poslední neděle po Zjevení Páně
Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva. Izaiáš 60,2

13. neděle Všechen lid mohutným hlaholem chválil
Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova
domu. Ezdráš 3,11

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás
přebývá? 1. Korintským 3,16

Nuž, Otče, žehnej tento dům,
jenž nese tvoje jméno,
nechť ono námi v každý čas
je vroucně velebeno.
Vše vypuzuj, co vůli tvé
v nás příčí se, by bylo vše
tvým duchem posvěceno. 195,6

Matouš 17,1–9 2. Korintským 4,6–10 Žalm 89,1–19

LEDEN 16

14. pondělí Hospodin střeží duše svých věrných.
Žalm 97,10

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné
slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí,
posílí a postaví na pevný základ. 1. Petrova 5,10
2. Korintským 3,9–18 1. Timoteovi 1,1–11

15. úterý Poslouchejte hlasu mého, a budu vaším Bo-
hem, a vy budete mým lidem. Jeremiáš 7,23 K

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje.
Jan 14,21

Jan 1,43–51 1. Timoteovi 1,12–20

16. středa Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný
a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrá-
títe. 2. Paralipomenon 30,9

Ježíš řekl: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.
Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15
Jan 3,31–36 1. Timoteovi 2,1–7

17. čtvrtek Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani ne-
vzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?

Žalm 13,2

U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
Matouš 10,30

Zjevení 1,1–8 1. Timoteovi 2,8–15
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18. pátek Cožkoli mluvil Hospodin, činiti a poslou-
chati budeme. 2.Mojžíšova 24,7 K

Ježíš řekl:Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon
anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti.

Matouš 5,17 K
Jan 8,12–20 1. Timoteovi 3,1–13

19. sobota Který bůh na nebi nebo na zemi by do-
vedl vykonat takové činy a takové skutky jako ty!

5.Mojžíšova 3,24

Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který
působí všecko ve všech. 1. Korintským 12,6
4.Mojžíšova 6,22–27 1. Timoteovi 3,14–16

Septuagesimae
(70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby
o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

20. neděle Ty jsi mi v úzkosti prostranství způsobo-
val, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou.

Žalm 4,2 K

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my
mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha.

2. Korintským 1,4

LEDEN 18

Důvěřuj se v Pána,
ó duše má,
z večera i z rána,
on ti pomáhá.
On zná tvou strast,
promění ji v slast,
nový květ okrášlí
tvou pozemskou vlast.
On v každé době,
on v každý čas
pomoci chce tobě,
slyší tvůj hlas. 314,1

Matouš 20,1–16a 1. Korint. 9,24–27 Žalm 89,20–53

21. pondělí Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme
se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si
nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří.

Efezským 5,15
Lukáš 19,1–10 1. Timoteovi 4,1–11

22. úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu
zpět. Ezechiel 34,16

Ježíš řekl: Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna
z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na
horách a nejde hledat tu, která zbloudila? Mt 18,12
Židům 12,12–17 1. Timoteovi 4,12–5,2
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23. středa Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou,
obživil jsi mne. Žalm 30,4 K

Ježíš řekl učedníkům: „Vzchopte se, já jsem to, ne-
bojte se!“ Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli
celí ohromení úžasem. Marek 6,50–51
Matouš 10,40–42 1. Timoteovi 5,3–16

24. čtvrtek K Bohu volati budu, a Hospodin vysvo-
bodí mne. Žalm 55,17 K

Až vás povedou před soud, nemějte předem starost,
co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno,
to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

Marek 13,11
1. Korintským 3,1–8 1. Timoteovi 5,17–6,2a

25. pátek I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra
tvého volá ke mně ze země. 1.Mojžíšova 4,10 K

Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí;
neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.

1. Janova 2,11
Jan 2,13–22 1. Timoteovi 6,2b–10

26. sobota Pohleď, že národ tento jest lid tvůj.
2.Mojžíšova 33,13 K

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl.
Římanům 11,2

1. Korintským 1,26–31 1. Timoteovi 6,11–21

LEDEN 20

Neděle Bible
Sexagesimae

(60 dní před velikonocemi)

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

27. neděle Hospodin řekl: „Kdo dal člověku ústa?
Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící
nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám
budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!“

2.Mojžíšova 4,11.12

Petr a apoštolové řekli: „Více sluší poslouchati Boha
než lidí.“ Skutky 5,29 K

Lásko, duchu, žití zdroji,
pravdo, světla prameni,
sloužící mi ku pokoji,
odňavší mé trápení,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám. 336,4

Lukáš 8,4–15 Židům 4,12–13 Žalm 128

28. pondělí V rukou tvých jsou časové moji.
Žalm 31,16 K

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať
žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8
5.Mojžíšova 32,44–47 2. Timoteovi 1,1–12
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29. úterý Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a
ne k lakomství. Žalm 119,36 K

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Ty však
se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedl-
nost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

1. Timoteovi 6,10.11
2.Mojžíšova 7,1–13 2. Timoteovi 1,13–18

30. středa Postavte se, stůjte a uvidíte, jak vás Hos-
podin zachrání. Hospodin bude s vámi.

2. Paralipomenon 20,17

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své
starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Matouš 6,34
Marek 6,1–6 2. Timoteovi 2,1–13

31. čtvrtek Šli do svých stanů radostně a s dobrou
myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin své-
mu služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu.

1. Královská 8,66

Tomu pak, který působením své moci mezi námi mů-
že učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si do-
vedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi
a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků!
Amen. Efezským 3,20–21
Lukáš 6,43–49 2. Timoteovi 2,14–26
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Ježíš řekl: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč
v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

Marek 11,24

1. pátek V Hospodina doufám. Žalm 11,1 K

Doufání takové máme skrze Krista k Bohu.
2. Korintským 3,4 K

Jan 12,34–42 2. Timoteovi 3,1–9

2. sobota Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem,
nyní dodržuji, co jsi řekl. Žalm 119,67

Já jsem se zeptal: „Kdo jsi, Pane?“ A Pán řekl: „Já
jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se,
povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil
svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co
ti ještě dám poznat.“ Skutky 26,15–16
Matouš 13,31–35 2. Timoteovi 3,10–17

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

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní
všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31
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3. neděle Mluvte každý svému bližnímu pravdu.
Zachariáš 8,16

Láska se neraduje z nepravosti, ale spolu raduje se
pravdě. 1. Korintským 13,6 K

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

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

4. pondělí Nebude-li Hospodin stavěti domu, na-
darmo usilují ti, kteříž stavějí jej. Žalm 127,1 K

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží
pole, Boží stavba. 1. Korintským 3,9
Lukáš 13,31–35 2. Timoteovi 4,1–8

5. úterý Hospodin Bůh jest slunce a pavéza.
Žalm 84,12 K

Ježíš řekl učedníkům: „Proč jste tak ustrašení? Ještě
nemáte víru?“ Marek 4,40
Lukáš 5,33–39 2. Timoteovi 4,9–22
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Začátek postní doby

6. středa Když budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej
pozor, abys nezapomněl na Hospodina.

5.Mojžíšova 6,11–12

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko
čiňte k slávě Boží. 1. Korintským 10,31
Matouš 6,16–21 — 2. Petrova 1,2–11 Titovi 1,1–16

7. čtvrtek Nemějte strach a nebojte se jich. Hospo-
din, váš Bůh, který jde před vámi, bude bojovat za
vás. 5.Mojžíšova 1,29–30

Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování
a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem
silný. 2. Korintským 12,10
Zachariáš 7,2–13 Titovi 2,1–15

8. pátek Obrať mne, abych obrácen byl, ty jsi zajisté,
Hospodine, Bůh můj. Jeremiáš 31,18 K

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo
můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20
Jan 8,21–30 Titovi 3,1–15

9. sobota Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm,
kteří se vydávají na pouť. Žalm 84,6
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Posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Efezským 6,10 K
Daniel 5,1–30 Filemonovi 1–25

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

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

10. neděle Známou učiníš mi cestu života.
Žalm 16,11 K

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto
v slabosti, vstává v moci. 1. Korintským 15,43

Nedej zahanbenu býti
tomu, kdo tě žádá ctíti:
nespustím se, Pane, tebe,
až mi ruky podáš s nebe. 378,4

Matouš 4,1–11 Židům 4,14–16 Žalm 91

11. pondělí Nenakládá s námi podle našich hříchů,
neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103,10

Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro
naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti,
kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.

2. Timoteovi 1,9
1. Janova 3,7–12 Marek 11,1–11
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12. úterý Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen
bude. Izaiáš 53,11 K

Bůh sílu svého mocného působení prokázal přece na
Kristu: vzkřísil ho 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
Jób 1,1–22 Marek 11,12–25

13. středa Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls
mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí,

Žalm 30,12

Bartimeus hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
Marek 10,52

1. Korintským 10,9–13 Marek 11,27–33

14. čtvrtek Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvo-
je jméno po vší zemi! Žalm 8,2

Král králů a Pán pánů, On jediný je nesmrtelný a pře-
bývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl
a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.

1. Timoteovi 6,15–16
Jakubova 4,1–10 Marek 12,1–12

15. pátek Člověk nesmí klesat na mysli.
1. Samuelova 17,32
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Dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude
při zjevení Ježíše Krista. 1. Petrova 1,13 K
Židům 2,11–18 Marek 12,13–17

16. sobota Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a
neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou.

Jeremiáš 25,6

Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem
je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem
světa, stává se nepřítelem Božím. Jakubova 4,4
Zjevení 20,1–6 Marek 12,18–27

Reminiscere
(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.

Žalm 25,6)

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za
nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

17. neděle Vyschnou snad tyto vody, chladné a bys-
tré? Na mne můj lid zapomněl. Jeremiáš 18,14–15

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěr-
nost věrnost Boží? Naprosto ne! Římanům 3,3–4

Lásko, milující věčně,
zda mne nezastupuješ?
Mzdo má za hřích, k tobě vděčně
vzhlížím, že mne miluješ.
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Tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám. 336,6

Marek 12,1–12 Římanům 5,1–11 Žalm 123

18. pondělí Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho kří-
dly máš útočiště. Žalm 91,4

Ježíš řekl Jairovi: „Neboj se, jen věř!“ Marek 5,36
Jeremiáš 26,1–24 Marek 12,28–34

19. úterý A bude světlo bledé luny jako světlo žár-
ného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší, jako
světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlo-
meniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.

Izaiáš 30,26

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou
váhu věčné slávy. 2. Korintským 4,17
Jób 2,1–10 Marek 12,35–40

20. středa Ano, moje ruka založila zemi, má pravice
nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu.

Izaiáš 48,13

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to
Slovo byl Bůh. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a
bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.

Jan 1,1. 3 K
2.Mojžíšova 17,1–7 Marek 12,41–44
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21. čtvrtek Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu
jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. Žalm 96,2 K

Oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám
dává Duch. Koloským 3,16
1. Janova 1,8–2,6 Marek 13,1–13

22. pátek Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem
rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli
můj! Žalm 19,15

Ježíš řekl: Pravím vám: „Věřte, že všecko, oč v modlit-
bě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“

Marek 11,24
Lukáš 9,43b–48 Marek 13,14–23

23. sobota Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na prav-
du? Jeremiáš 5,3 K

Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým sou-
dem! Jan 7,24
Galatským 2,16–21 Marek 13,24–37

Oculi
(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15)

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způ-
sobilý pro království Boží. Lukáš 9,62
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24. neděle Radujte se z Hospodina, svého Boha.
Joel 2,23

Radujte se v Pánu vždycky! Vaše mírnost ať je známa
všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4. 5

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá. 357,1

Lukáš 9,57–62 Efezským 5,1–8a Žalm 129

25. pondělí Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil
nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše,
co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno
zachováváš při životě. Nehemiáš 9,6

Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře
i prameny vod. Zjevení 14,7
Lukáš 14,25–35 Marek 14,1–11

26. úterý Řekl mi: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v to-
bě se oslavím.“ Izaiáš 49,3

Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Římanům 11,1
Jób 7,11–21 Marek 14,12–16

27. středa Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují:
Ten u Boha spásu nenalezne. Ze všech stran jsi mi
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však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš
hlavu. Žalm 3,3–4

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím
jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22
Marek 9,38–47 Marek 14,17–25

28. čtvrtek Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědec-
tví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

Žalm 119,2

Proto vás prosím, abyste tomu povolání, kterého se
vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní,
tiší a trpěliví. Efezským 4,1–2
Marek 8,10–21 Jan 14,1–14

29. pátek Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel,
jako beránek vedený na porážku. Izaiáš 53,7

Kristus na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom
zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

1. Petrova 2,24
Matouš 10,34–39 Jan 14,15–26
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Ježíš řekl: I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však
opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo
nevezme. Jan 16,22

1. sobota S pláčem jdoucí povedu, neboť jsem Izra-
elův otec. Jeremiáš 31,9 K

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným
voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb
Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho
pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7
Lukáš 17,28–33 Jan 14,27–31

1457 Pamětní den založení Jednoty bratrské v Čechách

Laetare
(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10)

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,
zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.

Jan 12,24

2. neděle Může Bůh opravdu sídlit na zemi, když
nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout,
natož tento dům, který jsem vybudoval?

1. Královská 8,27
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Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidí-
te, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou
radostí. 1. Petrova 1,8

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

Jan 12,20–26 2. Korintským 1,3–7 Žalm 132

3. pondělí On dohlédne až do končin země, vidí
vše, co je pod nebem. Jób 28,24

Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby neza-
hynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,14
5.Mojžíšova 8,2–10 Jan 15,1–8

4. úterý Neboj se a neděs. Jozue 8,1

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdy-
byste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.

1. Petrova 3,13–14
Jób 9,14–23. 32–35 Jan 15,9–17

5. středa Od nejmenšího až po největšího všichni
propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni
klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými
slovy: „Pokoj, pokoj!“ Ale žádný pokoj není.

Jeremiáš 6,13–14
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Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch.
1. Korintským 13,5

Jan 15,9–17 Jan 15,18–16,4

6. čtvrtek Povstaň, Bože, a své pře se ujmi.
Žalm 74,22

Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha
i vláda jeho Mesiáše. Zjevení 12,10
2. Korintským 4,11–18 Jan 16,5–15

Ženy zvou ke světovému dni modliteb
7. pátek Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hos-
podinovo buď požehnáno. Jób 1,21

Když se Ježíš blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrt-
vého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova.
Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“
Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se
zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“

Lukáš 7,11–14
Jan 10,17–26 Jan 16,16–24

8. sobota Hospodine zástupů, ty sám jsi Bůh nade
všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.

Izaiáš 37,16

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu
buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36
Jan 14,15–21 Jan 16,25–33
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Judica
(Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1)

Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale
aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za
mnohé. Matouš 20,28 K

9. neděle Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno
ti připravím oběť a budu čekat. Žalm 5,4

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

Filipským 4,6

Kdo na Boha vždy spoléhá,
dům bezpečný si staví;
kdo Ježíše jen drží se,
ten v nebi dojde slávy. 377,1

Marek 10,35–45 Židům 5,7–9 Žalm 102

10. pondělí Mne oslaví ten, kdo přinese oběť dí-
ků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží
spásu. Žalm 50,23

Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!
2. Korintským 9,15

Židům 6,20. 7,1–27 Jan 17,1–8

11. úterý Hle, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Izaiáš 48,10
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Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let.
Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“

Jan 5,5. 8
Jób 19,21–27 Jan 17,9–19

12. středa Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že
ubožákům zjedná právo. Žalm 140,13

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli
bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil
těm, kdo ho milují? Jakubova 2,5
Židům 9,11–15 Jan 17,20–26

13. čtvrtek Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína,
tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

Izaiáš 64,7

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k to-
mu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh
připravil. Efezským 2,10
1. Korintským 2,1–5 Marek 14,26–31

14. pátek Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání
Izraele. Žalm 121,4

Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce, abyste
v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.

1. Korintským 1,7–8
Židům 10,1. 11–18 Marek 14,32–42
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15. sobota Toto praví Hospodin: Budu se z nich ve-
selit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro.

Jeremiáš 32,41

Ježíš řekl: Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí
ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane.

Marek 9,31
Zjevení 14,1–5 Marek 14,43–52

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

16. neděle Na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: „To
je ta cesta, jděte po ní,“ ať budete chtít doprava nebo
doleva. Izaiáš 30,21

Vstupujeme do Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude
předním kněžím a zákoníkům. Marek 10,33 K

Ach, nech mne s tebou jíti
tam do Getsemane,
bych moh tvou tesknost zříti,
tvé srdce zlekané;
tak s krví pot šel z tebe,
když síly nemaje,
jsi klesal, zmařiv sebe,
mé spásy hledaje. 107,2

Jan 12,12–19 Filipským 2,5–11 Žalm 88
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17. pondělí Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a
množte se, naplňte zemi a podmaňte ji.“

1.Mojžíšova 1,28

Všecko jest vaše, Vy pak Kristovi, a Kristus Boží.
1. Korintským 3,22–23 K

Římanům 5,6–11 Marek 14,53–65

18. úterý Ať říkají stále: „Hospodin je velký“ ti, kdo
milují tvou spásu. Žalm 40,17

Ježíš řekl: Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím –
a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se
radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

Jan 14,28
Jób 38,1–11;42,1–6 Marek 14,66–72

19. středa Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izrae-
lova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův,
tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Izaiáš 41,14

Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal
díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za
vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po
večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva,
zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na
mou památku.“ 1. Korintským 11,23–25
Izaiáš 26,20–21 Marek 15,1–15
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Zelený Čtvrtek
Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý
a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

20. čtvrtek Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od
svých zlých skutků. Jeremiáš 25,5

Kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na
slova, která mu Ježíš řekl: „Dřív než kohout dvakrát
zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A dal se do pláče.

Marek 14,72

Já, já se svými hříchy,
ó Beránku ty tichý,
jsem vinen mukou tou.
Zlo v množství písku moře,
to působí ti hoře
a smutkem plní duši mou. 108,3

Jan 13,1–35 1. Korintským 11,23–26 Marek 15,16–23

Velký Pátek
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný. Jan 3,16

21. pátek Zdaliž jest naprosto ukrácena ruka má, aby
nemohla vykoupiti? Izaiáš 50,2 K
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Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opo-
na roztrhla vpůli odshora až dolů. A když uviděl set-
ník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: „Ten
člověk byl opravdu Syn Boží.“ Marek 15,37–39

Je dokonáno! Tak ten praví,
jenž slovem tím se v paměť vryl;
žal jeho věrné srdce tráví,
mou skálu spásy mrak již skryl;
však první on i poslední!
„Je dokonáno!“ věrně zní. 109,2

Jan 19,16–30 2. Korintským 5,14b–21 Marek 15,24–41

22. sobota Hospodin žehná těm, kteří se ho bojí,
jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

Ježíš řekl: Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně
dobrý skutek. Ona učinila, co měla; už napřed po-
mazala mé tělo k pohřbu. Marek 14,6. 8
Pláč 3,51–62 Marek 15,42–47

Velikonoční neděle
Ježíš řekl: Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky
věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

23. neděle Od východu slunce až na západ jeho ve-
liké bude jméno mé mezi národy, praví Hospodin
zástupů. Malachiáš 1,11 K
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Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil
se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm
démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním
a nyní truchlili a plakali. Marek 16,9–10

I nám jsi k spáse z mrtvých vstal,
náš Pane Ježíši,
bys věrným spravedlnost dal,
jež srdce utiší,
a ze sna smrti vzbudiv svých,
je uved v slávu v nebesích,
kde věčně blažíš jich. 126,4

Marek 16,1–8 1. Korintským 15,1–11 Marek 16,1–8

Velikonoční pondělí

24. pondělí Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kte-
rou půjdeš. Žalm 32,8

Ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal
mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna,
abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům.

Galatským 1,15–16
Lukáš 24,13–35 1. Korintským 15,12–20
Marek 16,9–20

25. úterý Ti, kdo tě milují, Pane, budou jako slunce
vycházející v plné síle. Soudců 5,31
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Ježíš řekl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo,
a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a
učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23
1. Korintským 15,20–28 1. Petrova 1,1–12

26. středa Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve
svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 1.Mojžíšova 6,9

Bůh ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noe-
ho, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými,
když uvedl potopu na svět bezbožných. 2. Petrova 2,5
1. Korintským 15,35–49 1. Petrova 1,13–16

27. čtvrtek Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy
neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé,
a člověk to nepostřehne. Jób 33,13–14

Kdo má uši k slyšení, slyš! Marek 4,23
1. Korintským 15,50–57 1. Petrova 1,17–21

28. pátek Tvá jest, ó Hospodine, velebnost i moc
i sláva, i vítězství i čest, ano i všecko, což jest v nebi
i v zemi. 1. Paralipomenon 29,11 K

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to
činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo
k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc
na věky věků. Amen. 1. Petrova 4,11
1. Korintským 5,6b–8 1. Petrova 1,22–2,3
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29. sobota Nasyť nás hned v jitře svým milosrden-
stvím, tak abychom prozpěvovati a veseliti se mohli
po všecky dny naše. Žalm 90,14 K

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme.
Židům 10,23

2. Timoteovi 2,8–13 1. Petrova 2,4–10

Quasimodogeniti
(Jako novorozené děti 1. Petrova 2,2)

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

30. neděle Na maličký okamžik jsem tě opustil, však
shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7

Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
Římanům 11,29

Bůh k zármutku i radování
zná příhodnost i pravý čas;
on po kratičkém zkušování
k nám v milosti se vrací zas,
a dřív než kdo se naděje,
svým k pomoci zas přispěje. 375,3

Jan 20,19–29 1. Petrova 1,3–9 Žalm 122
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31. pondělí Vyvede mě na světlo a uzřím jeho spra-
vedlnost. Micheáš 7,9

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil svět-
lem. Žijte proto jako děti světla. Efezským 5,8
Izaiáš 42,10–16 1. Petrova 2,11–17
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Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo
by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1. Petrova 3,15

1. úterý I kdyby mě opustil můj otec, moje matka,
Hospodin se mě vždy ujme. Žalm 27,10

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své
nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků,
amen. 2. Timoteovi 4,18
Jób 42,7–17 1. Petrova 2,18–25

2. středa Zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzý-
váme. Žalm 80,19 K

Ježíš řekl: Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém,
já to učiním. Jan 14,14
1. Petrova 1,22–25 1. Petrova 3,1–7

3. čtvrtek Proto i já budu dále podivuhodně jednat
s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost
jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude
zakryta. Izaiáš 29,14

Mnoho lidí Ježíše poslouchalo a v úžasu říkali: „Od-
kud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu
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byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!“
Marek 6,2

Jan 17,9–19 1. Petrova 3,8–12

4. pátek Představuji Hospodina před oblíčej svůj
vždycky, a kdyžť jest mi po pravici, nikoli se nepo-
hnu. Žalm 16,8 K

Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se
mu líbili. 2. Korintským 5,9
Lukáš 23,50–56 1. Petrova 3,13–17

5. sobota Hospodin řekl si v srdci: „Už nikdy nebu-
du zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor
lidského srdce je od mládí zlý.“ 1.Mojžíšova 8,21

Napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo ne-
brali. 2. Korintským 6,1 K
Jan 12,44–50 1. Petrova 3,18–22

Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země.

Žalm 33,5)

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí
svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je
znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.

Jan 10,11. 27–28
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6. neděle Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, kte-
rý dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě
milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme a provi-
nili se. Daniel 9,4–5
Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vin-
níkům našim. Matouš 6,12 K

Kdo však může býti jist,
že jda do nebeských míst
ujde věčných zkormoucení,
dojde v nebi oslavení?
Ten, kdo poznal, že jest chud,
že v něm vězí hříchu blud. 273,5

Jan 10,11–30 1. Petrova 2,21b–25 Žalm 136

7. pondělí Noé našel milost před Hospodinem.
1.Mojžíšova 6,8 K

Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil
a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně
své rodiny. Židům 11,7
4.Mojžíšova 27,12–23 1. Petrova 4,1–11

8. úterý Budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha,
který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Micheáš 7,7
Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mno-
hé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech.

2. Korintským 6,4
1. Korintským 4,9–16 1. Petrova 4,12–19

DUBEN 48

9. středa Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako
zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Pa-
novník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále
přede všemi pronárody. Izaiáš 61,11

Ten, který „dává semeno k setbě i chléb k jídlu“, dá
vzrůst vaší setbě a rozmnoží „plody vaší spravedlnos-
ti“. 2. Korintským 9,10
Jan 17,20–26 1. Petrova 5,1–7

10. čtvrtek Zákon Hospodinův jest dokonalý,
moudrost dávající neumělým. Žalm 19,8 K

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho
moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří,
bláznovskou zvěstí. 1. Korintským 1,21
Efezským 4,8–16 1. Petrova 5,8–14

11. pátek Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému
a nes jej na ramenou věčně! Žalm 28,9

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu
jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal
je učit mnohým věcem. Marek 6,34
Matouš 26,30–35 1. Korintským 1,1–9

12. sobota Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedá-
váte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému
milému spánek. Žalm 127,2
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Ježíš řekl učedníkům: „Když jsem vás vyslal bez měš-
ce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?“
Oni mu odpověděli: „Neměli.“ Lukáš 22,35
Jan 14,1–6 1. Korintským 1,10–17

Jubilate
(Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1)

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pomi-
nulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5,17

13. neděle Což nemusím dbát toho, abych mluvil,
co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12

Ježíš řekl: Vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své
nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

Lukáš 6,27

Kdo nepříznivě soudí tě,
ba nepřáteli jsou ti snad,
kdo příkoří ti schystali,
i ty měj rád, i ty měj rád! 372,8

Jan 15,1–8 1. Janova 5,1–4 Žalm 96

14. pondělí Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše
syny! Žalm 115,14

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte
jim, neboť takovým patří království Boží.“ Objímal
je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Marek 10,14. 16
Římanům 1,18–25 1. Korintským 1,18–25
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15. úterý Rosu dejte nebesa s hůry, a nejvyšší obla-
kové dštěte spravedlnost; otevři se země, a ať vzejde
spasení, a spravedlnost ať spolu vykvete. Já Hospodin
způsobím to. Izaiáš 45,8 K

Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo
vzývají Pána z čistého srdce. 2. Timoteovi 2,22
2. Korintským 5,11–18 1. Korintským 1,26–31

16. středa Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož
se budu báti? Žalm 27,1 K

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

Jan 8,31–36 1. Korintským 2,1–5

17. čtvrtek Učiním tě velkým národem, požehnám
tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!

1.Mojžíšova 12,2

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, nao-
pak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste
se stali dědici požehnání. 1. Petrova 3,9
Římanům 8,7–11 1. Korintským 2,6–16

18. pátek Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě
pevně drží. Žalm 63,9

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se malomocného
a řekl: „Chci, buď čist.“ Marek 1,41
Jan 19,1–7 1. Korintským 3,1–4
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19. sobota Naučiž nás počítati dnů našich, abychom
uvodili moudrost v srdce. Žalm 90,12 K

Ježíš za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naži-
vu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel
i vstal. 2. Korintským 5,15
Zjevení 22,1–5 1. Korintským 3,5–8

Cantate
(Zpívejte Hospodinu píseň novou. Žalm 98,1)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podi-
vuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!

Žalm 98,1

20. neděle Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji,
Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná jest země
bohatství tvého. Žalm 104,24 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

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

Matouš 11,25–30 Koloským 3,12–17 Žalm 149
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21. pondělí Milosrdenství tvého, Hospodine, plná
jest země, ustanovením svým vyuč mne.

Žalm 119,64 K

Ježíš řekl: Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec
ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám
všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26
Jakubova 1,17–27 1. Korintským 3,9–17

22. úterý Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, pro-
tože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spra-
vedlnost. Izaiáš 56,1

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
2. Korintským 6,2

Lukáš 19,36–40 1. Korintským 3,18–23

23. středa Ke mně se obracejí zády, nikoli tváří, praví
Hospodin. Ve zlý čas volají: Povstaň a zachraň nás!

Jeremiáš 2,27

My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas
modlitbě a kázání slova. Skutky 6,4
Římanům 15,14–21 1. Korintským 4,1–8

24. čtvrtek Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hos-
podina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.

Žalm 25,12
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Ježíš řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.
Marek 1,17

1. Korintským 14,6–19 1. Korintským 4,9–16

25. pátek Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě
z úzkostí! Žalm 25,17

Ježíš řekl: Na světě soužení míti budete, ale doufejtež,
jáť jsem přemohl svět. Jan 16,33 K
Lukáš 22,39–46 1. Korintským 4,17–21

26. sobota Hospodin, náš Bůh, nechť nás neopouští
a neodvrhuje! 1. Královská 8,57

Učedníci Ježíše přinutili, řkouce: „Zůstaň s námi, ne-
bo se již připozdívá, a den se nachýlil.“

Lukáš 24,29 K
Jan 6,60–69 1. Korintským 5,1–8

Rogate
(Modlete se!)

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

27. neděle Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je
věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Žalm 100,5

Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za
milost. Jan 1,16 K
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Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svých slibů, víme, dáš
nám všem svoje požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí. 46,3

Jan 16,23b–33 1. Timoteovi 2,1–6a Žalm 121

28. pondělí David volal k Hospodinu: „Velmi jsem
zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi pro-
sím ze svého služebníka vinu.“ 2. Samuelova 24,10

Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Ne-
přišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Mk 2,17
1. Královská 3,5–15 1. Korintským 5,9–13

29. úterý Slzy mé jsou mi místo chleba dnem i nocí,
když mi říkají každého dne: Kdež jest Bůh tvůj?

Žalm 42,4 K

Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a
nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Marek 4,22
2.Mojžíšova 17,8–13 1. Korintským 6,1–11

30. středa Duše naše očekává na Hospodina, on jest
spomožení naše, a pavéza naše. Žalm 33,20 K

Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Římanům 8,25

Lukáš 11,1–4 1. Korintským 6,12–20
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Modliti se budu duchem, a modliti se budu i myslí.
1. Korintským 14,15 K

Nanebevstoupení Páně
Ježíš řekl: Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky
k sobě. Jan 12,32

1. čtvrtek Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti.
Žalm 119,37 K

Když to Pán učedníkům řekl, byl vzat vzhůru do nebe
a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali.

Marek 16,19–20

Nuž, oslavujte v časnosti
vždy Pána, dítky Boží,
tím více v slavné věčnosti,
až všecku mdlobu složí
a zvítězit dá skrz svou krev.
I nám též, Jezu, moc svou zjev,
i my chcem zvítěziti. 124,4

Lukáš 24,44–53 Skutky 1,3–11 Filipským 2,5–11

2. pátek Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost
jeho zůstávající na věky. Žalm 111,3 K

KVĚTEN 56

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v tě-
le, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán
národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.

1. Timoteovi 3,16
Jan 18,33–38 1. Korintským 7,1–16

3. sobota Náš Bůh však obrátil zlořečení v požehná-
ní. Nehemiáš 13,2

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem
jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.

2. Korintským 5,19
Efezským 6,18–24 1. Korintským 7,17–24

1728 začátek Hesel v Ochranově

Ekumenický modlitební týden
Exaudi

(Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7)

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

4. neděle On sám bude pokoj. Micheáš 5,4

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

Jim pokoj svatý zvěstoval,
řka, by se nebáli,
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a rány svoje zjevoval,
chtě, aby poznali,
že on jest ten, jenž umřel byl,
však nade smrtí zvítězil
a radost rozmnožil. 126,3

Jan 15,26–16,4 Efezským 3,14–21 Žalm 131

5. pondělí Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost,
země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď
proti vám svědkem. Micheáš 1,2

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k ot-
cům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám
promluvil ve svém Synu. Židům 1,1–2
Ezechiel 11,14–20 1. Korintským 7,25–40

6. úterý Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte
celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.

1. Samuelova 12,24

A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří mě-
la klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a
vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.

Skutky 9,31
Lukáš 21,12–19 1. Korintským 8,1–6

7. středa Nikdo není svatý mimo Hospodina, není
nikoho krom tebe. 1. Samuelova 2,2

KVĚTEN 58

Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy
svatí v celém způsobu života. 1. Petrova 1,15
Lukáš 12,8–12 1. Korintským 8,7–13

8. čtvrtek Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celé-
ho srdce, v radě přímých i v shromáždění.

Žalm 111,1 K

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale
vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a
tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29
Skutky 1,12–26 1. Korintským 9,1–18

9. pátek Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všecky
hříchy mé. Žalm 25,18 K

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí:
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.

1. Timoteovi 1,15
Jan 19,25–27 1. Korintským 9,19–23

10. sobota V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno.
Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš,
Hospodine. Žalm 9,11

Petr řekl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest
ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a
dostanete dar Ducha svatého.“ Skutky 2,38
Zachariáš 4,1–14 1. Korintským 9,24–27
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Modlitební den za evangelium

Neděle svatodušní
Ne silou, ani mocí, ale Duchemmým, praví Hospodin
zástupů. Zachariáš 4,6 K

11. neděle Spravedlnost nevysvobodí spravedlivého
v den jeho nevěrnosti; svévole nezpůsobí pád svévol-
níka v den, kdy se odvrátí od své svévole.

Ezechiel 33,12

Když šel Ježíš dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí
v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel
za ním. Marek 2,14

Rci jen slovo, ihned živ budu,
rci, ať já hříšník uslyším:
Jdi, odpouštím tobě vinu tvou,
jdi, a nehřeš životem svým;
ach, smiluj se, ach, smiluj se,
Smilovníče v tomto čase! 254,5

Jan 14,23–27 Skutky 2,1–18 Efezským 1,3–14

Svatodušní pondělí

12. pondělí Pijí víno z obětních misek, nejlepšími
oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se ne-
trápí. Ámos 6,6
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Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřící-
mi! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A
jaké spolužití světla s temnotou? 2. Korintským 6,14
Matouš 16,13–19 1. Korintským 12,4–11 Žalm 150

13. úterý Ukládej si do měchumé slzy. Což je v svých
záznamech nemáš? Žalm 56,9

Bůh jim setře každou slzu s očí. Zjevení 21,4
Skutky 4,23–31 1. Korintským 10,1–13

14. středa Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou
za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věč-
nou. Ezechiel 16,60

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a
já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo
je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27–28
Skutky 8,9–25 1. Korintským 10,14–22

15. čtvrtek Budou se před tebou radovat, jako se
radují ve žních. Izaiáš 9,2

Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je sly-
šeli. A tak nastala veliká radost v tom městě.

Skutky 8,6. 8
Skutky 11,1–18 1. Korintským 10,23–11,1

16. pátek Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne,
zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny roz-
pukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2,13
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Nemůžete Bohu sloužiti i mammoně. Matouš 6,24 K
Skutky 11,19–26 1. Korintským 11,2–16

17. sobota Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla
na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého
Boha. Daniel 6,24

Neboj se toho, co máš vytrpět. Buď věrný až na smrt,
a dám ti vítězný věnec života. Zjevení 2,10
Skutky 18,1–11 1. Korintským 11,17–26

Neděle svaté Trojice
Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je
plná jeho slávy. Izaiáš 6,3

18. neděle Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zá-
zraky a rozsudky jeho úst. Žalm 105,5

Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým
řeč. Marek 7,37

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků navěky,
Bože mocný, veliký. 46,1

Jan 3,1–15 Římanům 11,32–36 Žalm 145
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19. pondělí Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti
bratru nic zlého. Zachariáš 7,10

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvář-
ku, závist, jakékoliv pomlouvání. 1. Petrova 2,1
Jeremiáš 10,6–12 1. Korintským 11,27–34

20. úterý Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však
zamýšlel dobro. 1.Mojžíšova 50,20

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
1. Petrova 5,5

Izaiáš 43,8–13 1. Korintským 12,1–11

21. středa Budiž Hospodin Bůh náš s námi, jako byl
s otci našimi. 1. Královská 8,57 K

Pavel řekl: My vám přinášíme radostnou zprávu, že
slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám, jejich
dětem, a vzkřísil Ježíše. Skutky 13,32–33
Skutky 17,16–34 1. Korintským 12,12–26

22. čtvrtek Lépe jest doufati v Hospodina, než naději
skládati v člověku. Žalm 118,8 K

U Boha je možné všecko. Marek 10,27
Efezským 4,1–7 1. Korintským 12,27–31

23. pátek Kdo bude jednat podle mých řádů a řídit
se mými nařízeními, ten pro nepravost svého otce
nezemře, jistě bude žít. Ezechiel 18,17
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Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi
Bohu v Kristu Ježíši. Římanům 6,11
Lukáš 23,44–49 1. Korintským 13,1–7

24. sobota Jestliže se chcete celým srdcem obrátit
k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy.

1. Samuelova 7,3

Víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou
a že jest jen jeden Bůh. 1. Korintským 8,4
Jan 14,7–14 1. Korintským 13,8–13

1. neděle po sv. Trojici
Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo slyší vás, slyší mne,
a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne,
odmítá toho, který mě poslal. Lukáš 10,16

25. neděle Způsobím, aby poznali ruku mou i moc
mou, a zvědí, že jméno mé jest Hospodin.

Jeremiáš 16,21 K

Duchem je zjeveno svatým apoštolům a prorokům,
že pohané jsou spoludědicové, část společného těla,
a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia.

Efezským 3,5–6

Jenž svých neopouštíš, Kriste,
zdržuj i nás v pravdě čisté,
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dejž mám v losu svatých býti,
korunu z tvé ruky vzíti. 134,5

Lukáš 16,19–31 1. Janova 4,16b–21 Žalm 133

26. pondělí Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech
svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví
léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení.“

Kazatel 12,1

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm,
kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve
víře, v čistotě. 1. Timoteovi 4,12
Lukáš 10,1–16 1. Korintským 14,1–12

27. úterý Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej
pokoj a usiluj o něj. Žalm 34,15

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbu-
zujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a
pokoje bude s vámi. 2. Korintským 13,11
Jeremiáš 36,1–31 1. Korintským 14,13–25

28. středa Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem
ti slíbil. 1.Mojžíšova 28,15

Naději života věčného zaslíbil před časy věků Bůh,
jenž nikdy neklamá. Titovi 1,2 K
1. Tesalonickým 2,1–8(9–12) 1. Korintským 14,26–33a
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29. čtvrtek I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
1.Mojžíšova 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
Jan 21,15–19 1. Korintským 14,33b–40

30. pátek Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo
tvých rukou. Žalm 102,26

Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu.
Zjevení 19,1

Lukáš 22,24–30 1. Korintským 15,1–11

31. sobota Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já
dosud oznamuji tvoje divy. Žalm 71,17

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvěd-
čen. 2. Timoteovi 3,14
Filipským 1,12–18a 1. Korintským 15,12–19
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Síla má a píseň jest Hospodin, nebo vysvobodil mne.
2.Mojžíšova 15,2 K

2. neděle po sv. Trojici
Ježíš řekl: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a
jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Matouš 11,28

1. neděle Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to
nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.

1.Mojžíšova 28,17

Ježíš řekl: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude
zachráněn. Jan 10,9

Spas a vyvyš nás, Pane,
v nebi dej nám místa;
amen, ať se to stane
pro Ježíše Krista. 52,6

Lukáš 14,15–24 Efezským 2,17–22 Žalm 36

2. pondělí Hospodin Gedeona uklidnil: „Pokoj to-
bě; neboj se, nezemřeš.“ I vybudoval tam Gedeón
Hospodinu oltář a nazval jej: „Hospodin je pokoj.“

Soudců 6,23–24
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Snažte se, abyste bez poskvrny a bez úhony před
Bohem nalezeni byli v pokoji. 2. Petrova 3,14 K
Přísloví 9,1–10 1. Korintským 15,20–28

3. úterý Nebudu zahanben, budu-li brát zřetel na
všechna tvá přikázání. Žalm 119,6

Opatruj, co ti bylo svěřeno. 1. Timoteovi 6,20
2.Mojžíšova 2,11–25 1. Korintským 15,29–34

4. středa Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi
může učiniti člověk? Žalm 118,6 K

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání.
1. Janova 4,18

1. Samuelova 1,1–11 1. Korintským 15,35–49

5. čtvrtek Moji nepravost smyj ze mne dokonale,
očisť mě od mého hříchu! Žalm 51,4

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi
pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se
nade mnou hříšným.“ Pravím vám, že ten celník se
vrátil ospravedlněn do svého domu. Lukáš 18,13–14
Matouš 15,29–39 1. Korintským 15,50–58

6. pátek Milujtež Hospodina všickni svatí jeho.
Žalm 31,24 K
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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 23,39–43 1. Korintským 16,1–12

7. sobota Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej
učinil. Přísloví 14,31

Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Filipským 2,3

Jeremiáš 31,7–14 1. Korintským 16,13–24

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

Lukáš 19,10

8. neděle Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřad-
nu, Hospodine, uzdrav mě, má duše je tolik vyděše-
ná. Žalm 6,3. 4

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Římanům 8,26

Ó lásko, která protrhla jsi nebe
a přišlas ke mně, v bídné země stín,
co k činu tomu asi vedlo tebe,
bys na se vzala kletbu lidských vin?
To láska vykonala jen,
jí byl jsem soucitně ze smrti vyveden. 281,1

Lukáš 15,1–32 1. Timoteovi 1,12–17 Žalm 106,1–23
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9. pondělí Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hos-
podina, a odstup od zlého. Přísloví 3,7 K

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

1. Korintským 1,20
Lukáš 5,27–32 2.Mojžíšova 1,1–22

10. úterý Kdyžkoli jísti budeš a nasytíš se, dobroře-
čiti budeš Hospodina Boha svého za zemi výbornou,
kterouž dal tobě. 5.Mojžíšova 8,10 K

Bůh stvořil pokrmy, aby je s děkováním požívali ti,
kdo věří. 1. Timoteovi 4,3
2.Mojžíšova 32,30–33,1 2.Mojžíšova 2,1–10

11. středa Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě
podepírá. Žalm 18,36

Bohu pak chvála, kterýž vždycky dává nám vítězství
v Kristu. 2. Korintským 2,14 K
Jan 5,1–16 2.Mojžíšova 2,11–25

12. čtvrtek Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj
Bůh tvou oslavou. Izaiáš 60,19

Ježíš řekl: Vy jste světlo světa. Matouš 5,14 K
Matouš 18,15–20 2.Mojžíšova 3,1–22
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13. pátek Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal
mě smrti. Žalm 118,18

A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše
věrnému Stvořiteli a činí dobré. 1. Petrova 4,19
Matouš 27,3–10 2.Mojžíšova 4,1–17

14. sobota Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství
své, a spasení své dej nám. Žalm 85,8 K

Dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospra-
vedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem naše-
ho Boha. 1. Korintským 6,11
Římanům 8,1–6 2.Mojžíšova 4,18–31

4. neděle po sv. Trojici
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kris-
tův. Galatským 6,2 K

15. neděle Já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem
mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Jeremiáš 35,14

Natanael řekl: „Co může z Nazareta vzejít dobrého?“
Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Jan 1,46

On, vládce všechněch národů,
má mír a pokoj v průvodu,
jsa korunován svatostí
a maje žezlo milosti.
K nám v pokoře se ubírá
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a nebes brány otvírá.
On Bůh, on Pán je tvůj –
Sione, prozpěvuj! 75,2

Lukáš 6,36–42 Římanům 14,10–13 Žalm 106,24–48

16. pondělí Ty jsi Bůh, má spása, každodenně sklá-
dám svou naději v tebe. Žalm 25,5

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv
o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1. Janova 5,14
Lukáš 5,17–26 2.Mojžíšova 5,1–6,1

17. úterý Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal
jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K

Mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem
a jeho učedníky. Matouš 9,10
Nehemiáš 9,1–36 2.Mojžíšova 7,1–25

1722 započala výstavba Ochranova

18. středa Nepokradeš. 2.Mojžíšova 20,15 K

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na
druhého! 1. Korintským 10,24
Marek 11,20–26 2.Mojžíšova 12,1–20

19. čtvrtek Zdaliž v ruce tvé není síly a moci, tak že
není, kdo by se mohl postaviti proti tobě?

2. Paralipomenon 20,6 K
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Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24
1. Korintským 12,19–26 2.Mojžíšova 12,21–33.51

20. pátek Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš.
Izaiáš 40,1 K

Jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útě-
chy. 2. Korintským 1,7
Lukáš 23,17–26 2.Mojžíšova 13,17–22

21. sobota Panovníče Hospodine, ty jsi počal uka-
zovati služebníku svému velikost svou a ruku svou
přesilnou. 5.Mojžíšova 3,24 K

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně,
a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší
slávě. 2. Korintským 3,18
2. Korintským 13,10–13 2.Mojžíšova 14,1–14

5. neděle po sv. Trojici
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,
je to boží dar. Efezským 2,8

22. neděle Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale
ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24

Pán dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky.
2. Petrova 2,9

A kdo své vidí mrzkosti
v zákona Páně jasnosti
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a myslí, že cos docílí
skrz vlastní svoje úsilí,
ten nikdy, byť i činil, co by chtěl,
nepozná, co jest hříšných Spasitel. 276,4

Lukáš 5,1–11 1. Korintským 1,18–25 Žalm 73

23. pondělí Veselte se, jásejte stále a stále nad tím,
co stvořím. Izaiáš 65,18

Ježíš přišel, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj
vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci
se zaradovali, když spatřili Pána. Jan 20,19–20
Lukáš 6,12–19 2.Mojžíšova 14,15–31

24. úterý Pán praví: Poněvadž mne zamiloval, vysvo-
bodím jej. Žalm 91,14 K

Ježíš řekl uzdravenému: „Vstaň a jdi, tvá víra tě za-
chránila.“ Lukáš 17,19

Lásko, ježs mne k podobenství
Božství svého stvořila,
lásko, ježs mne zlořečenství
dobrotivě zbavila,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám. 336,1

Lukáš 1,57–80 Skutky 19,1–7 2.Mojžíšova 15,1–21
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25. středa Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s tě-
mi, kdo mě podpírají. Žalm 54,6

Víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Je-
žíšem vzkřísí. 2. Korintským 4,14
Ezechiel 2,3–8a 2.Mojžíšova 15,22–27

26. čtvrtek Budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat
k chvále Boha, který je má spása. Abakuk 3,18

Spoléhám na vás všecky, že moje radost bude radostí
vás všech. 2. Korintským 2,3
Skutky 15,4–12 2.Mojžíšova 16,1–36

27. pátek Hospodin je blízko všem, kdo ho volají
opravdově. Žalm 145,18

Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se Barti-
meus do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavo-
lali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá
tě!“ Marek 10,47. 49
Lukáš 22,31–34 2.Mojžíšova 17,1–16

28. sobota Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť
už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok
Hospodinův. Zachariáš 2,14

Slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží
uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni
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budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.“
Zjevení 21,3

Filipským 3,12–16 2.Mojžíšova 18,1–27

6. neděle po sv. Trojici
Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: „Neboj se,
já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi
můj.“ Izaiáš 43,1

29. neděle I poznáte, že já jsem Hospodin, až pro
své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest
ani podle vašich zvrhlých skutků. Ezechiel 20,44

To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých
hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží.

2. Korintským 4,15

Buď Pánu čest! Ó pějte píseň chvály,
ať slávu jména jeho slyší svět;
on dobrý jest, to do blízka i dáli
po země tváři má se rozeznět.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal. 49,1

Matouš 28,16–20 Římanům 6,3–11 Žalm 135
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30. pondělí Hospodin otvírá oči slepých.
Žalm 146,8 K

Učedníci Janovi se ptali: „Jsi ten, který má přijít, ne-
bo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte,
zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí
chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví
vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.“

Matouš 11,3–5
2.Mojžíšova 14,15–22 2.Mojžíšova 19,1–25
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Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil
na mě. Žalm 139,5

1. úterý Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův,
kdy toto město bude opět vystavěno pro Hospodina.

Jeremiáš 31,38

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město,
nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro
svého ženicha. Zjevení 21,2
Skutky 2,32–40 2.Mojžíšova 20,1–21

2. středa Rozpomeň se na svou pospolitost, Bože,
kterou jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen,
jejž sis vykoupil. Žalm 74,2

Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny.
1. Timoteovi 2,6

Skutky 16,23–34 2.Mojžíšova 24,1–18

3. čtvrtek Na tvém území ti zjednal Hospodin pokoj.
Žalm 147,14

V Kristu je náš mír. Efezským 2,14
Matouš 18,1–6 2.Mojžíšova 25,1–22
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4. pátek Pamatujte na to, co bylo na počátku od
věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic
není jako já. Izaiáš 46,9

Milostí Boží jsem to, co jsem. 1. Korintským 15,10
Jan 19,31–37 2.Mojžíšova 32,1–14

5. sobota Hospodine, Bože můj, jsi neskonale veliký,
oděl ses nebeskou důstojností. Halíš se světlem jak
pláštěm. Žalm 104,1–2

Bůh, který řekl „Ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil naše
srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři
Kristově. 2. Korintským 4,6
Zjevení 3,1–6 2.Mojžíšova 32,15–35

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

7. neděle po svaté Trojici
Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané sva-
tých a domácí Boží. Efezským 2,19 K

6. neděle Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše,
co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12,14

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán ne-
přijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a
zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály.

1. Korintským 4,5
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Probuďme se, křesťané, k pokání pravému,
pamatujíc, že nastane den soudný každému.
Kdež musíme vydati počet ze všech věcí;
těžká věc bude obstáti a nelze utéci. 255,1–2

Jan 6,1–15 Skutky 2,41–47 Žalm 139

1415 upálen Mistr Jan Hus v Kostnici

7. pondělí Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn
člověka, že se ho ujímáš? Žalm 8,5

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval; byli jsme
nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1. Janova 3,1
2. Paralipomenon 30,13–22 2.Mojžíšova 33,1–23

8. úterý Ty budeš jásat k chvále Hospodina, budeš
se chlubit Svatým Izraele. Izaiáš 41,16

Chlubíme se Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který nás s ním smířil. Římanům 5,11
Matouš 22,1–14 2.Mojžíšova 34,1–16

9. středa Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co
koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5

Ježíš ženě řekl: Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi
v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Marek 5,34
Zachariáš 8,9–17 2.Mojžíšova 34,17–28
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10. čtvrtek Zde je můj služebník, jehož podepírám,
můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42,1

Jsou to Izraelci, jimž patří synovství i sláva i smlouvy
s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení,
jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus.

Římanům 9,4–5
1. Korintským 10,16–17 2.Mojžíšova 34,29–35

11. pátek Hospodine, ujmi se mé pře a zastaň se
mne, zachovej mi život, jak jsi řekl. Žalm 119,154

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře,
že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě,
dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde
v srdci. 2. Petrova 1,19
Lukáš 22,14–20 2.Mojžíšova 40,1–17

12. sobota Takto se budete ptát jeden druhého, kaž-
dý svého bratra: „Co odpověděl Hospodin? Co Hos-
podin promluvil?“ Jeremiáš 23,35

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhé-
mu oporou, jako to již činíte. 1. Tesalonickým 5,11
Zjevení 19,4–9 2.Mojžíšova 40,34–38

8. neděle po svaté Trojici
Žijte jako děti světla – ovoce světla je vždy dobrota,
spravedlnost a pravda. Efezským 5,8–9
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13. neděle Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potře-
bují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27

Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase
jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem
nedostatku; tak nastane vyrovnání. 2. Korintským 8,14

A proto udílejte,
ze svých statků dávejte
chudým lidem k potřebám,
jak jsem já dal štědře vám. 370,4

Matouš 5,13–16 Efezským 5,8–14 Žalm 124

14. pondělí I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hos-
podinu, každý muž a žena, které pudilo srdce, dob-
rovolně přinášeli všecko potřebné k dílu, které skrze
Mojžíše přikázal vykonat. 2.Mojžíšova 35,29

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci pře-
dem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ra-
dostného dárce miluje Bůh. 2. Korintským 9,7
Jakubova 2,14–26 Marek 3,7–19

15. úterý Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém
nitru pevného ducha. Žalm 51,12

Výborné je zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce.
Židům 13,9 K

2. Korintským 6,11–18 Marek 3,20–30
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16. středa I poznají pronárody, které zůstanou vů-
kol, že já Hospodin jsem vystavěl, co bylo zbořeno,
a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a
svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno
v Kristu Ježíši. Galatským 3,28
Jakubova 3,13–18 Marek 3,31–35

17. čtvrtek Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil
jsi můj život. Pláč 3,58

Spasitel Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vy-
koupil ze všeho hříchu. Titovi 2,13. 14
Lukáš 11,33–41 Marek 4,1–9

18. pátek I vzdálení budou přicházet a pomáhat při
budování Hospodinova chrámu. Zachariáš 6,15

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní
dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli du-
chovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.

1. Petrova 2,5
Jan 18,19–24 Marek 4,10–20

19. sobota Hospodine, tvá věrnost je neskonalá.
Pláč 3,23

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a
který přichází. Zjevení 1,4
Filipským 2,12–18 Marek 4,21–25
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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

20. neděle Hospodin dává slunce za světlo ve dne,
měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustano-
vení, vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí.

Jeremiáš 31,35

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je
vůle Páně. Efezským 5,17

Jen pokynuls ty, jemuž svět se koří,
a nebes týn hned zářným sluncem hoří,
Ty vesmír ve svých dlaních máš
a hvězdy zaplanou a světy vyvstanou,
kde poručíš, ó, Pane náš! 47,1

Matouš 25,14–30 Filipským 3,7–14 Žalm 119,25–32

21. pondělí Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin.
Malachiáš 1,2

Ježíšův šat byl zářivě bílý. Tu přišel oblak, zastínil je a
z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn,
toho poslouchejte.“ Marek 9,3. 7
1. Královská 3,16–28 Marek 4,26–29
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22. úterý Z nesmírného slitování jsi s nimi neskon-
coval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý.

Nehemiáš 9,31

Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke
spáse. 2. Petrova 3,15
Ezechiel 3,16–21 Marek 4,30–34

23. středa Bože zástupů, proč je má bolest trvalá a
má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi
tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou. Jeremiáš 15,18

Právě přinášeli člověka, chromého od narození. Když
viděl přicházet Petra a Jana, prosil také je o almužnu.
Petr ale řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám,
to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň
a choď!“ Skutky 3,2–3.6
Matouš 19,8–15 Marek 4,35–41

24. čtvrtek Pane, tys mé útočiště, tys můj podíl v ze-
mi živých! Žalm 142,6

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

1. Petrova 1,3
Efezským 5,15–20 Marek 5,1–20

25. pátek Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej,
bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10
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Ježíš praví: Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony
znají mne. Jan 10,14
Jan 19,9–16 Marek 5,21–34

26. sobota Můj dům se bude nazývat domem mod-
litby pro všechny národy, je výrok Panovníka Hospo-
dina. Izaiáš 56,7

Když vešel Ježíš do chrámu, začal vyhánět prodavače
a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a
stánky prodavačů holubů. Marek 11,15
Lukáš 12,42–48 Marek 3,35–43

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

27. neděle Země, země, země, slyš slovo Hospodi-
novo! Jeremiáš 22,29

A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti
slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. Marek 4,20

Tiše, skromně tvého díla,
ó Pane náš, se jeví síla,
ty námi konáš dílo své.
My jsme slabí, bídní, chudí,
leč tvůj Duch k dobrému nás pudí
a svěřujem se moci tvé.
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Jak zrno hořčičné v strom vzrůstá, tak se pne
vzhůru říš tvá, vždyť nad ní bdíš
a sám v ní dlíš a v nebesích ji oslavíš. 242,4

Lukáš 19,41–48 Řím. 9,1–8. 14–16 Žalm 119,33–40

28. pondělí V Boží ruce je život všeho, co žije.
Job 12,10

Nevíte, že nepatříte sami sobě? 1. Korintským 6,19
Římanům 11,1–12 Marek 6,1–6

29. úterý Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný,
buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Žalm 27,14

Učedníci probudí Ježíše a řeknou mu: „Mistře, tobě
je jedno, že zahyneme?“ Tu vstal, pohrozil větru a
řekl moři: „Zmlkni, utiš se“. I ustal vítr a bylo veliké
ticho. Marek 4,38–39
Lukáš 21,5–6. 20–24 Marek 6,7–13

30. středa Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hos-
podin mě podepírá. Žalm 3,6

Můj Otec, který mi mé ovce dal, je větší nade všecky
a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Jan 10,29
Jan 4,19–26 Marek 6,14–29
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31. čtvrtek Na něm spočine duch Hospodinův, duch
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly,
duch poznání a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2

Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh
udílí svého Ducha v plnosti. Jan 3,34
Římanům 3,13–24 Marek 6,30–44
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Ano, dar Páně synové jsou, odměna jeho potomstvo
jest. Žalm 127,3 H

1. pátek Skutky Hospodinovy si připomínám, při-
pomínám si onen tvůj div z dávnověku. Rozjímám
o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích.

Žalm 77,12–13

Ježíš řekl uzdravenému: Jdi domů ke své rodině a pověz
jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou
smiloval. Marek 5,19
Lukáš 23,27–31 Marek 6,45–56

2. sobota Levíté četli z knihy Božího zákona po od-
dílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co
četli. Nehemiáš 8,8

Ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo
zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.

2. Timoteovi 4,5
5.Mojžíšova 4,27–40 Marek 7,1–23

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

1. Petrova 5,5
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3. neděle Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost,
na nás je zjevná hanba. Daniel 9,7

Kristus se modlí: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale
abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání,
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím. 278,1

Lukáš 18,9–14 Efezským 2,4–10 Žalm 119,41–48

4. pondělí Služte Hospodinu celým srdcem. Neu-
chylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobo-
dí. 1. Samuelova 12,20–21

Nemilujte svět ani to, co je na světě. Miluje-li kdo
svět, láska Otcova v něm není. 1. Janova 2,15
Ezechiel 17,1–6. 22–24 Marek 7,24–30

5. úterý Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej své
dědictví potupě. Joel 2,17

Hospodin se ujal svého služebníka Izraele, pamětliv
svého milosrdenství. Lukáš 1,54
1.Mojžíšova 19,15–26 Marek 7,31–37
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6. středa Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji.
Ty sám, Panovníku, vytrhl jsi z jámy zániku mou duši,
za sebe jsi odhodil všecky mé hříchy. Izaiáš 38,17

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak
na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.

2. Korintským 1,5
Marek 7,24–30 Marek 8,1–9

7. čtvrtek Šest dní budeš pracovat a dělat všelikou
práci, ale sedmý den je dnem odpočinutí Hospodina,
Boha tvého. Nebudeš dělati žádnou práci.

2.Mojžíšova 20,9–10

Ježíš jim řekl: Sobota je učiněna pro člověka, a ne
člověk pro sobotu. Marek 2,27
1. Petrova 5,1–5 Marek 8,10–21

8. pátek Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný
lid, který se uteče k Hospodinovu jménu.

Sofoniáš 3,12

Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolá-
ní a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.

2. Petrova 1,10
Lukáš 22,54–62 Marek 8,22–26

9. sobota Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svý-
mi služebníky soucit. Žalm 135,14
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Jeho Pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a
věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad
mnohým. Matouš 25,21
Izaiáš 26,1–6 Marek 8,27–33

12. neděle po svaté Trojici
Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.

Izaiáš 42,3

10. neděle Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás
budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu
vás nosit a zachráním, praví Hospodin. Izaiáš 46,4

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo
žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.

Zjevení 21,6

Dobrořeč Pánu, jenž z moci své učinil tebe,
dával ti zdraví, jak vůdce ti zjevoval sebe,
přívětivě, střehl tě milostivě,
chystaje posléz ti nebe. 59,3

Marek 7,31–37 Skutky 9,1–9 Žalm 147

11. pondělí Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš,
nemohu se ztišit ani v noci. Žalm 22,3

Ježíš pravil: Což teprve Bůh! nezjedná on právo svým
vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když
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jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo
zastane. Lukáš 18,7–8
Matouš 9,27–34 Marek 8,34–9,1

12. úterý Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade
mnou, k tobě se utíká moje duše. Žalm 57,2

Bůh je láska, a kdo v lásce zůstává, v Bohu zůstává a
Bůh v něm. 1. Janova 4,16
4.Mojžíšova 12,1–15 Marek 9,2–13

13. středa Bože, před protivníkem buď naše pomoc,
je šalebné čekat spásu od člověka. Žalm 60,13

Když byl Ježíš s učedníky u stolu, vzal chléb, vzdal
díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a
poznali ho. Lukáš 24,30. 31

Ty v poslední jsi ještě noc,
nežs pro nás život dal,
svým učedníkům lásky moc
tak krásně předkládal.
Ty, Jezu, v tichosti nás veď,
ty uč nás milovat,
neb jen kdo tobě věren teď,
pak bude kralovat. 369,1.4

Matouš 17,14–21 Marek 9,14–29

1727 požehnaná Večeře Páně v Berthelsdorfu - den obnovení
Jednoty bratrské.



93 SRPEN

14. čtvrtek Dávej štědře a nebuď skoupý, když máš
svému bratru něco dát. 5.Mojžíšova 15,10

Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
Marek 4,24

Jakubova 5,13–16 Marek 9,30–37

15. pátek Když si tě na lůžku připomínám, Bože,
o tobě rozjímám za nočních hlídek. Žalm 63,7

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry. Efezským 6,18
Lukáš 23,6–12 Marek 9,38–41

16. sobota Bůh praví: Moje rozhodnutí platí, a co se
mi líbí, uskutečním. Izaiáš 46,10

Bůh přece nemůže lhát. Židům 6,18
Izaiáš 57,15–19 Marek 9,42–50

13. neděle po svaté Trojici
Cokoli jste učinili jednomu z bratří těchto mých
nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

17. neděle Hospodin mi do úst vložil novou píseň,
chvalozpěv našemu Bohu. Žalm 40,4

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pomi-
nulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5,17
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Zpívejte, čest vzdejte Hospodinu se všech stran!
Staré věci přestaly a nové se začaly.
Obnovení smyslové začněte písně nové,
nechať množí chvály Boží
což má dchnutí s vnitřní chutí,
po všem světě jest on Pán. 42,1

Lukáš 10,25–37 1. Janova 4,7–12 Žalm 120

18. pondělí Máš-li útočiště v Hospodinu, u nejvyš-
šího svůj domov, nestane se ti nic zlého.

Žalm 91,9–10a

Ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23
5.Mojžíšova 15,1–11 Marek 10,1–12

19. úterý K tvému světlu přijdou pronárody a králo-
vé k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející
život v evangeliu. 2. Timoteovi 1,10
Amos 5,4–15 Marek 10,13–16

20. středa Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,
ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Žalm 80,20

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a
Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A
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byl proměněn před jejich očima. Petr promluvil a řekl
Ježíšovi: „Mistře je dobré, že jsme zde.“ Marek 9,2. 5
5.Mojžíšova 24,17–22 Marek 10,17–27

21. čtvrtek Hospodin praví: Odpustím jim jejich ne-
pravost a jejich hřích už nebudu připomínat.

Jaremiáš 31,34

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali prav-
du. 1. Timoteovi 2,4
Skutky 4,32–37 Marek 10,28–31

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova.

22. pátek Daniel měl v horním pokoji otevřená okna
směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena,
modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v mod-
litbách vytrvalí. Římanům 12,12
Matouš 26,47–50 Marek 10,32–45

23. sobota Co se mělo pro mou vinici ještě udělat
a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá
hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Izaiáš 5,4

Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde
je jich naléhavě potřebí, aby nebyli neužiteční.

Titovi 3,14
Judova 1. 2.20–25 Marek 10,46–52
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14. neděle po svaté Trojici
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na
všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

24. neděle Tu Eliáš řekl: „Jak dlouho budete poska-
kovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, násle-
dujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“

1. Královská 18,21

Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus nebyl zároveň „ano“
i „ne“, nýbrž v něm jest jasné „Ano“!

2. Korintským 1,19

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

Lukáš 17,11–19 Římanům 8,12–17 Žalm 146

25. pondělí Na Hospodinův rozkaz Izraelci tábořili,
na Hospodinův rozkaz táhli dál. 4.Mojžíšova 9,23

Řekl jim Ježíš: Hoďte sít na pravou stranu lodi, tam
ryby najdete. Jan 21,6
2. Timoteovi 1,1–7 Jeremiáš 1,1–10

26. úterý Velký je náš Pán, je mocný, jeho myšlení
obsáhnout nelze. Žalm 147,5
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Bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží
je silnější než lidé. 1. Korintským 1,25
Jan 9,24–38 Jeremiáš 1,11–19

27. středa Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pro-
národ, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospo-
dinu, tvému Bohu. Izaiáš 55,5

S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje
semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno
vzchází a roste, a on ani neví jak. Marek 4,26. 27
Filemonovi 1–22 Jeremiáš 2,1–13

28. čtvrtek Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte
pro milosrdenství. Ozeáš 10,12

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak
je nazývejte pravým jménem. Efezským 5,11
1. Paralipomenon 29,9–18 Jeremiáš 3,1–10

29. pátek Pán pravil k Jonášovi: „Tobě je líto skoč-
ce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal
vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by
nemělo být líto Ninive, toho velikého města?“

Jonáš 4,10.–11

Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se
nade všemi slitoval. Římanům 11,32
Jan 13,31–35 Jeremiáš 3,19–4,4
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30. sobota Spočinou na tobě všechna tato požehná-
ní, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha.
Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na
poli. 5.Mojžíšova 28,2–3

V mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Ježíš,
tak jak mohli rozumět. Marek 4,33
2. Tesalonickým 2,13–17 Jeremiáš 6,9–23

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

1. Petrova 5,7

31. neděle Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hos-
podin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo.

5.Mojžíšova 5,32

Ježíš odpověděl: První přikázání je toto: „Slyš, Izraeli,
Hospodin, Bůh váš, jest jediný Pán; miluj Hospodina,
Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše,
z celé své síly!“ Druhé je toto: „Miluj svého bližního
jako sám sebe!“ Marek 12,29–31

Boj se mne, vždy Boha svého,
miluj mne z srdce celého
a nikdy mi se nezpěčuj,
v mém poslušenství vždycky stůj,
svému bližnímu z lásky přej,
dám tobě svůj nebeský ráj. 299,12

Matouš 6,25–34 1. Petrova 5,5–11 Žalm 127
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Hospodin řekl: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, pro-
to jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.“

Jeremiáš 31,3

1. pondělí Mojžíš prosil: „Hospodine, upusť od své-
ho planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad
zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš“.

2.Mojžíšova 32,11–12

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, mod-
litby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.

1. Timoteovi 2,1
Filipským 4,8–14 Jeremiáš 7,1–15

2. úterý Mé oči se budí dřív než noční hlídky a pře-
mýšlím o tom, co jsi řekl. Žalm 119,148

Ježíš řekl:Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdumými
učedníky. Jan 8,31
1. Timoteovi 6,3–11 Jeremiáš 7,16–28

3. středa Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hos-
podin je skála. Izaiáš 26,4

Všecko je možné tomu, kdo věří. Marek 9,23
Skutky 27,33–44 Jeremiáš 9,11–23
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4. čtvrtek Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a
dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé?

2. Samuelova 12,9
Kdo říká, že zůstává v Ježíši Kristu, musí žít tak, jak
žil on. 1. Janova 2,6
Lukáš 10,38–42 Jeremiáš 12,1–6

5. pátek Ruka našeho Boha byla nad námi a vysvo-
bozovala nás. Ezdráš 8,31
Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit
zvěstování evangelia. 2. Timoteovi 4,17
Lukáš 22,35–38 Jeremiáš 13,1–11

6. sobota Roztrhněte svá srdce, ne oděv, a navraťte
se k Hospodinu, svému Bohu. Joel 2,13
Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné
mince. Ježíš zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen,
pravím vám, tato chudá vdova dala víc než ostatní,
kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze své-
ho nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co
měla, všechno, z čeho měla být živa.“

Marek 12,42–44
Lukáš 6,20–26 Jeremiáš 14,1–16

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

2. Timoteovi 1,10 K
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7. neděle Toto praví Hospodin: „Dotazujte se mne
a budete žít“. Ámos 5,4

Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k Ježíši
všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáž-
dilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými
neduhy. Marek 1,32–34

Všecko, čehož potřebí,
ba i více v tobě mám,
těšiž mdlého, nad ním bdi,
uzdrav; slepého veď sám.
Ty jsi svatý, já pak jsem
bída samá, samý hřích;
Vzhlédni, Pane, na mě sem,
vytrhni mne z hříchů mých! 323,3

Jan 11,1. 2.3.17–27 2. Timoteovi 1,7–10 Žalm 140

8. pondělí Toto praví Panovník Hospodin: Běda pas-
týřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři ne-
mají pást ovce? Ezechiel 34,2

Starší mezi vámi napomínám, sám také starší: Starejte
se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení,
ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti,
ale s horlivou ochotou. 1. Petrova 5,1–2
Římanům 6,18–23 Jeremiáš 15,10–21
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9. úterý Hospodin se ozve a řekne svému lidu: Hle,
posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se na-
sytili. Joel 2,19

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží. 1. Petrova 5,7
Skutky 21,8–14 Jeremiáš 16,1–13

10. středa Hospodin povede spor i s dálavami země.
Udělí moc svému králi. 1. Samuelova 2,10

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil
ve svém životě, ať dobré, či zlé. 2. Korintským 5,10
Marek 5,21–24. 35–43 Jeremiáš 18,1–12

11. čtvrtek Tento lid se dopustil velikého hříchu,
udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě
odpustit? 2.Mojžíšova 32,31–32

Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní boho-
vé. Skutky 19,26
Filipským 1,19–26 Jeremiáš 19,1–13

12. pátek Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosr-
denství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje ne-
věrnosti. Žalm 51,3

Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy.
Marek 2,10

Jan 18,3–9 Jeremiáš 20,7–18
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13. sobota Slovo Hospodinovo je přímé, v každém
svém díle je věrný. Žalm 33,4

Kristus praví: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který
mě poslal, má život věčný. Jan 5,24
Marek 9,1–10 Jeremiáš 21,1–14

17. neděle po svaté Trojici
Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

1. Janova 5,4

14. neděle Ani jedno ze všech dobrých slov, která
Hospodin mluvil k domu Izraelskému, nezapadlo;
všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Pavel píše: Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák.
Galatským 4,28

Cožs dávno zaslíbil
časem jsi naplnil;
toho jsou žádali,
jenž prorokovali,
dej i nám žádati
pravdy požívati. 90,3

Matouš 15,21–28 Římanům 10,9–18 Žalm 141

15. pondělí U Boha je moc i pohotová pomoc, patří
mu, kdo pochybuje, i ten, kdo svádí. Job 12,16
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Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Mt 5,45
Marek 5,24–34 Jeremiáš 23,1–8

16. úterý Až mě potom budeš v den soužení volat,
já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. Žalm 50,15

Ježíš pravil ke slepému: „Co chceš, abych pro tebe
učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím.“ Mk 10,51
Jakubova 1,1–13 Jeremiáš 25,1–14

1741 na synodu v Londýně zvolen Pán Ježíš Vrchním starším
v Jednotě bratrské

17. středa Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Roz-
hněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils
mě. Izaiáš 12,1

Milost našeho Pána se nad míru rozhojnila, a s ní víra
i láska v Kristu Ježíši. 1. Timoteovi 1,14
Lukáš 7,1–10 Jeremiáš 25,15–31

18. čtvrtek Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář,
jako když někdo mluví se svým přítelem.

2.Mojžíšova 33,11

Dva učedníci se ubírali do vsi jménem Emaus, roz-
mlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to
v řeči probírali, připojil se k nim Ježíš a šel s nimi.

Lukáš 24,13–15
Skutky 5,34–42 Jeremiáš 26,1–19
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19. pátek Samuel řekl: „Ano, dopustili jste se všeho
toho zla. Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu
hřešil a přestal se za vás modlit.“

1. Samuelova 12,20.23a

Ochotně se podřizujte každému, kdo pracuje na spo-
lečném díle. Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si tako-
vých lidí. 1. Korintským 16,16.18
Jan 19,28–30 Jeremiáš 28,1–17

20. sobota Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí,
dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Izaiáš 51,11

Prosím, aby vám Bůh dal osvíceným vnitřním zrakem
viděti, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné
je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Efezským 1,18
Matouš 14,22–33 Jeremiáš 29,1–14

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

21. neděle Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou
slávu nikomu nedám, svou slávu nepostoupím mod-
lám. Izaiáš 42,8

Zákoník řekl Ježíšovi: Správně, Mistře, podle pravdy
jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě
něho. Marek 12,32
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Hospodine, náš Pane nejmilejší,
jména tvého sláva jest nejdivnější,
aj, jak zemi všecku naplňuje,
ano i nebesa převyšuje. 2,1

Marek 12,28–34 Římanům 14,17–19 Žalm 142

22. pondělí Člověk nežije pouze chlebem, ale žije
vším, co vychází z Hospodinových úst.

5.Mojžíšova 8,3

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať
nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž
v Boha. 1. Timoteovi 6,17
1. Tesalonickým 4,9–12 Jeremiáš 30,1–3;31,1–14

23. úterý Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on
sám nás povede. Žalm 48,15

Kristus dal svůj život jednou pro vždy za hříchy, spra-
vedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.

1. Petrova 3,18
1. Timoteovi 1,1–11 Jeremiáš 31,18–20. 31–37

24. středa Nazvou tě novým jménem, jež určila Hos-
podinova ústa. Izaiáš 62,2

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galatským 2,20
Píseň písní 8,4–7 Jeremiáš 36,1–32
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25. čtvrtek Hospodin pravil: Miloval jsem tě odvě-
kou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval mi-
losrdenství. Jeremiáš 31,3

Ježíš pohleděl na toho člověka s láskou a řekl: „Jedno
ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a
budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne“.

Marek 10,21
Skutky 6,1–7 Jeremiáš 37,1–21

26. pátek Hospodin bude bojovat za vás a vy budete
mlčky přihlížet. 2.Mojžíšova 14,14

Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme srá-
ženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2. Korintským 4,9
Lukáš 23,32–34 Jeremiáš 38,1–13

27. sobota A tak jakou mám naději, Panovníku? Mo-
je očekávání se upíná jen k tobě. Žalm 39,8

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má
moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

2. Timoteovi 1,12
Matouš 5,17–24 Jeremiáš 38,14–28

19. neděle po svaté Trojici
Uzdrav mne, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a
budu spasen. Jeremiáš 17,14
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28. neděle Toto je den, který učinil Hospodin, já-
sejme a radujme se z něho. Žalm 118,24

Syn člověka je Pánem i nad sobotou. Marek 2,28

Svatá doba Páně den,
Hospodin buď veleben!
On sám den ten oddělil,
požehnal a posvětil.
I já práci odkládám,
duši Pánu oddávám. 147,1

Marek 2,1–12 Efezským 4,22–32 Žalm 109

29. pondělí Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.
Žalm 57,4

Ježíš byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel;
byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.

Marek 1,13
Lukáš 10,17–20 Jeremiáš 39,1–18

30. úterý Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chvá-
lu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10

Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ
svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhod-
ného světla. 1. Petrova 2,9
1.Mojžíšova 16,6–14 Jeremiáš 40,1–16
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Kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno napl-
ňuješ plesem. Žalm 65,9

1. středa Má spása a sláva je v Bohu. Žalm 62,8

Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšova-
ném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;
vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. 1. Petrova 2,2–3
Zjevení 14,6–7(13–16) Jeremiáš 41,1–18

2. čtvrtek Záměry národů Hospodin maří, lidem
úmysly hatí. Žalm 33,10

To neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil,
ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic,
aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bo-
hem. 1. Korintským 1,28–29
Matouš 18,10–14 Jeremiáš 42,1–22

3. pátek Jen milujte pravdu a pokoj! Zachariáš 8,19

Kdo činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo,
že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Jan 3,21
Matouš 26,51–54 Jeremiáš 43,1–13

4. sobota Toho však, kdo doufá v Hospodina, ob-
klopuje milosrdenství. Žalm 32,10
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Ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že
dostane svůj podíl. 1. Korintským 9,10
Skutky 27,16–25 Jeremiáš 44,1–14

20. neděle po sv. Trojici
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, milo-
val milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Micheáš 6,8

Den díkůvzdání za úrodu
Oči všechněch v tebe doufají, Pane, a ty dáváš jim
pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K
Lukáš 12,13–21 2. Korintským 9,6–15

5. neděle Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás.
Jozue 23,3

Boží lid má pravý odpočinek teprve před sebou.
Židům 4,9

Stádce malé, prokřikuj!
Vjít máš v odpočinek svůj;
Kde je Ježíš, též máš být,
odměnu tam věčnou vzít. 191,4

Marek 10,2–9(10–16) 1. Tesalonickým 4,1–8 Žalm 65

6. pondělí Hospodin praví: Občerstvím duši znave-
nou a každou duši tesknící ukojím. Jeremiáš 31,25
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Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a
jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinutí.

Matouš 11,28
2.Mojžíšova 23,10–16 Jeremiáš 44,15–30

7. úterý Bože, že jsi mou pomocí býval, ve stínu
křídel tvých plesám. Žalm 63,8

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli
milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Židům 4,16
2.Mojžíšova 18,13–27 Jeremiáš 45,1–5

8. středa Hospodin poslal mě potěšit všecky truch-
lící. Izaiáš 61,1. 2

Pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzá-
jemně potěšujte. 1. Tesalonickým 4,17b–18
1.Mojžíšova 24,54–67 Pláč 1,1–11. 17–22

9. čtvrtek K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám
své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti.

Žalm 141,8

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nej-
ubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako
první z těch, kdo zesnuli. 1. Korintským 15,19–20
2.Mojžíšova 19,3–9 Pláč 3,1–33
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10. pátek Chcete obloudit Hospodina, jako lze ob-
loudit člověka? Job 13,9

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co
člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7
Jan 18,28–32 Pláč 3,34–44. 55–59

11. sobota Hospodine, neodmítej nás pro své jméno,
nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremiáš 14,21

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný. 2. Timoteovi 2,13
Kazatel 12,9–14 Pláč 5,1–5. 16–22

21. neděle po svaté Trojici
Nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Římanům 12,21

12. neděle Hospodin zástupů je s námi, Bůh Já-
kobův, hrad náš nedobytný. Žalm 46,8

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kris-
tu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 2. Korintským 1,21

Hrad přepevný jest Pán Bůh náš,
zbroj výborná i síla,
on chrání nás, když satanáš
své proti nám vysílá.
Ten starý nepřítel
zkazit by nás chtěl,
moc a mnohá lest
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hrozná zbraň jeho jest
v světě nemá rovného. 173,1

Matouš 5,38–48 Efezským 6,10–17 Žalm 42

13. pondělí Noe udělal všechno přesně tak, jak mu
Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží,
zůstává na věky. 1. Janova 2,17
Římanům 12,17–21 2. Korintským 1,1–7

14. úterý My jsme před tebou, Hospodine, jen hosté
a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi
jsou jako stín a naděje není. 1. Paralipomenon 29,15

Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.
2. Korintským 4,18

1. Samuelova 26,5–9.12–14.17–24 2. Korintským 1,8–11

15. středa Můj lid se bude sytit mými dobrými dary,
je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,14

Zalíbilo se Otci, aby v jeho Synu všecka plnost pře-
bývala. Koloským 1,19 K
Přísloví 29,1–8 2. Korintským 1,12–24

16. čtvrtek Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří.
Jak dlouho? Abakuk 2,6
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Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme
odnést. 2. Korintským 1,3
Izaiáš 32,1–8 2. Korintským 2,1–11

17. pátek Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude
na věky skála mého srdce a můj podíl. Žalm 73,26

Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy.

2. Korintským 1,3
Lukáš 22,49–53 2. Korintským 2,12–17

18. sobota Vzdávejte chválu, rozhlašujte: „Hospodin
spasil svůj lid“. Jeremiáš 31,7

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože na-
vštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68
2. Timoteovi 2,1–6 2. Korintským 3,1–11

22. neděle po svaté Trojici
U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

19. neděle Je dobré, když člověk potichu čeká na
spásu od Hospodina. Pláč 3,26

Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a
dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36
Matouš 18,21–35 Filipským 1,3–11 Žalm 143
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20. pondělí Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož
záchrany není. Žalm 146,3

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v ži-
vém Bohu. 1. Timoteovi 4,10
Ozeáš 12,1–7 2. Korintským 3,12–18

21. úterý Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův.
Ageus 1,13

Ježíš řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium
všemu stvoření. Marek 16,15
Jeremiáš 19,1–4. 10–13 2. Korintským 4,1–6

22. středa Vaše hříchy vás zbavily dobra.
Jeremiáš 5,25

Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré;
zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Matouš 12,35
Matouš 7,1–6 2. Korintským 4,7–12

23. čtvrtek Jejich odvrácení uzdravím, rád si je za-
miluji, praví Hospodin. Ozeáš 14,5

Když byl u stolu v domě Levího, stolovalo s Ježíšem a
jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo
jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali.

Marek 2,15
Zjevení 3,14–22 2. Korintským 4,13–18

ŘÍJEN 116

24. pátek Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, tak-
že se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je celé při něm.

2. Paralipomenon 16,9

Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali,
jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moud-
rost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš
protivník. Lukáš 21,14–15
Matouš 26,20–25 2. Korintským 5,1–10

25. sobota Bůh má v svých rukou hlubiny země, te-
mena hor patří jemu. Žalm 95,4

Jairos Ježíše úpěnlivě prosil: „Má dcerka umírá. Pojď,
vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“

Marek 5,23
Izaiáš 1,18–27 2. Korintským 5,11–15

23. neděle po svaté Trojici
Požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů, on
jediný je nesmrtelný. 1. Timoteovi 6,15b–16a

26. neděle Hospodin řekl Izákovi: „V tvém potom-
stvu dojdou požehnání všechny pronárody země.“

1.Mojžíšova 26,4

Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věr-
nost a potvrdil sliby, dané otcům. Římanům 15,8
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Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou žití provázej!
Rač v Kristu sám nás posvětiti
a v srdcích našich chrám svůj měj,
ať slova tvého pravda mocná
nás v sluhy tvé si promění,
Ó splň tu prosbu, věrný Bože,
k své chvále a nám k spasení. 167

Matouš 22,15–22 Filipským 3,17–21 Žalm 53

27. pondělí Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli
těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.

Žalm 17,7

Jeden ze zločinců Ježíšovi řekl: „Ježíši, pamatuj na
mne, až přijdeš do svého Království!“ A Ježíš mu od-
pověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v rá-
ji.“ Lukáš 23,42–43
1. Petrova 2,11–17 2. Korintským 5,16–21

28. úterý Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy,
rozkošná a líbezná je chvála. Žalm 147,1

Plni Ducha zpívejte společně žalmy a duchovní písně.
Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.

Efezským 5,19
Abakuk 2,9–14. 19–20 2. Korintským 6,1–10

29. středa Hospodin domlouvá tomu, koho miluje,
jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Přísloví 3,12

ŘÍJEN 118

Petr řekl Ježíšovi: „I kdyby všichni odpadli, já ne.“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím tobě, že dnes,
této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě
ty mne třikrát zapřeš.“ Marek 14,29–30
Izaiáš 7,1–9 2. Korintským 6,11–7,1

30. čtvrtek Kéž nad námi Hospodin rozjasní svou
tvář, ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pro-
národy tvoje spása! Žalm 67,2–3
Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a pří-
tomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2. K 13,13
1. Korintským 3,16–23 2. Korintským 7,2–16

Den reformace
Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už
položen jest, a to je Ježíš Kristus. 1. Korintským 3,11

31. pátek O tvém jménu, Hospodine, budu vyprávět
svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit.

Žalm22,23
Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá naši-
mi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit
s Bohem. 2. Korintským 5,20

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

Matouš 5,2–12 Římanům 3,21–28 Žalm 46,2–8
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Budeš-li štědrý k hladovému, a nasytíš-li ztrápeného,
vzejde ti v temnotě světlo. Izaiáš 58,10

1. sobota Mé ovce budou sídlit v bezpečí a nikdo je
nevyděsí. Ezechiel 34,28

Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě pro-
kázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své
zaslíbení ještě přísahou. A tyto dvě nezměnitelné věci
jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli
útočiště v naději nám dané. Židům 6,17–18
2. Petrova 3,13–18 2. Korintským 8,16–24

24. neděle po svaté Trojici
Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na
dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

2. neděle Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte.
Izaiáš 7,9

Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšo-
vi. Když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach a začal
tonout. Matouš 14,29–30a

Ať hrozí temné úskalí,
neb děsí hukot vln,
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tvá moc vln hory povalí
a zachrání můj člun. EZ 200,2

Matouš 9,18–26 Koloským 1,9–20 Žalm 125

3. pondělí Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo,
jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod pla-
noucímu hněvu, protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem
Svatý uprostřed tebe. Ozeáš 11,8b–9a

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám
byla dána v Kristu Ježíši. 1. Korintským 1,4
Lukáš 7,11–16 2. Korintským 9,1–5

4. úterý Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny kaž-
dého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo
Boha Hospodina. 2. Paralipomenon 30,18b–19a

Uslyšela o Ježíši jedna žena, jejíž dcerka měla nečis-
tého ducha. Přišla a padla mu k nohám a prosila ho,
aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Marek 7,25–26
Lukáš 12,1–7 2. Korintským 9,6–15

5. středa Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požeh-
nání. Žalm 67,2

Věříme přece, že jsme spaseni milostí Pána Ježíše.
Skutky 15,11

Kazatel 3,16–22 2. Korintským 10,1–11
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6. čtvrtek Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke
svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle
práva, a neponeseš následky jeho hříchu.

3.Mojžíšova 19,17

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění,
vy, kteří jste vedení Duchem Božím, přivádějte ho na
pravou cestu v duchu mírnosti. Galatským 6,1
2. Korintským 2,12–17 2. Korintským 10,12–18

7. pátek Hospodin se postavil, povede spor, stojí,
aby vedl při s národy. Izaiáš 3,13

V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou
jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme
i my v tomto světě. 1. Janova 4,17
Matouš 27,62–66 2. Korintským 11,1–6

8. sobota Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě
i vin, jež jsou mi skryty. Žalm 19,13

Bůh na nás vylil bohatě svého Ducha skrze Ježíše
Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho
milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná
naše naděje. Titovi 3,6–7
Zjevení 19,11–16 2. Korintským 11,7–15

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

2. Korintským 6,2
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9. neděle V Hospodinu je spása. S tvým lidem je
tvoje požehnání. Žalm 3,9

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a
silní! 1. Korintským 16,13

Vždy se těším a bezpečím,
že mi ráčíš dáti rád,
abych s tebou věrou pravou
spojen mohl přebývat.
Utvrď v srdci víru vroucí,
těla chraň i duše mé!
Slyš mou žádost, pro svou milost
mne do říše uveď své. 321,3

Lukáš 17,20–30 Římanům 14,7–9 Žalm 90

10. pondělí Hospodinův den je veliký a přehrozný!
Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, na-
vraťte se ke mně celým srdcem svým. Joel 2,11–12

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Efezským 5,10
Marek 4,1–12 2. Korintským 11,16–33

11. úterý Blaze všem, kteří se k Bohu utíkají.
Žalm 2,12

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života. Jan 6,68
Marek 13,9–20 2. Korintským 12,1–10
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12. středa Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát
ohled na mocného. 3.Mojžíšova 19,15

Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, abys
postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil.

1. Timoteovi 5,21
Židům 13,1–9 2. Korintským 12,11–18

13. čtvrtek Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo
světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva!

Izaiáš 60,1

Jestliže chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme
společenství mezi sebou. 1. Janova 1,7
1. Janova 2,18–29 2. Korintským 12,19–21

14. pátek O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se
doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa
a seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a
nocí a slova k němu žádný nepromluvil; neboť viděli,
že jeho bolest je nesmírná. Jób 2,11. 13

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo
k dobru společného růstu. Římanům 15,2
Matouš 26,36–41 2. Korintským 13,1–4

15. sobota Volej z plna hrdla, bez zábran! Mému lidu
ohlas jeho nevěrnost! Izaiáš 58,1
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Ježíš pravil: Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto
zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude
stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce.

Marek 8,38
Marek 13,30–37 2. Korintským 13,5–13

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský

26. neděle po svaté Trojici
Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým. 2. Korintským 5,10

16. neděle Chválu vzdejte Hospodinu, protože je
dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 106,1

Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho.
Římanům 7,25

Pánu všichni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí! 26,1

Matouš 25,31–46 Římanům 8,18–25 Žalm 51

17. pondělí Já jsem první i poslední, kromě mne žád-
ného Boha není. Izaiáš 44,6

Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten,
který byl a který jest a který přichází. Zjevení 4,8
Matouš 7,21–29 2. Petrova 1,1–11
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18. úterý Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův,
kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralo-
vat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi
uplatňovat právo a spravedlnost. Jeremiáš 23,5

Velekněz se ho ptal: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnané-
ho?“ Ježíš řekl: „Já jsem“. Marek 14,61b–62a
Židům 10,26–31 2. Petrova 1,12–21

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

19. středa Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem
Hospodin. Jeremiáš 24,7

Kristus vás obohatil ve všem, v každém slovu i v kaž-
dém poznání. 1. Korintským 1,5

Zbožných svaté žádosti
popřává Bůh sluchu
těch, kdo v plné milosti
prosí v pravdě, v duchu.
V nebe stan Kristus Pán
sám je přijímává,
Bohu předkládává. 196,2

Lukáš 13,1–9 Římanům 2,1–11 2. Petrova 2,1–11

20. čtvrtek „Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše,
proto na něj čekám. Pláč 3,24
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Skrze Krista věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých
a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná
k Bohu. 1. Petrova 1,21
2. Tesalonickým 1,3–12 2. Petrova 2,12–21

21. pátek Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.
Žalm 46,11

Ježíš se modlil: Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal,
ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě
poslal. Jan 17,25
Matouš 26,59–66 2. Petrova 3,1–9

22. sobota Běda těm, kdo za úplatek ospravedlňují
svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost.

Izaiáš 5,22. 23

Bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné,
spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má
dobrou pověst, co se považuje za ctnost, a co sklízí
pochvalu. Filipským 4,8
Zjevení 20,11–15 2. Petrova 3,10–18

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

23. neděle Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři
mě duchem oddanosti. Žalm 51,14
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Uzdravený člověk pravil: Člověk jménem Ježíš udělal
bláto, potřel mi oči a řekl mi: „Jdi k Siloe a umyj se!“
Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Jan 9,11

Radost pravou daruj nám!
Nezřekni se nás!
Ať i pouhé maličkosti
vzbudí díků hlas!
Jen ty sám, Bože náš,
jen ty sám Bože náš,
i náš život v rukou máš!
Nezřekni se nás! Svítá 184,3

Matouš 25,1–13 Zjevení 21,1–7 Izaiáš 26,7–13

24. pondělí Památka spravedlivého bude k požeh-
nání. Přísloví 10,7

Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který
mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A
nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho
příchod. 2. Timoteovi 4,8
5.Mojžíšova 34,1–8 Izaiáš 56,1–8

25. úterý Mojžíš a Áron předstoupili před faraóna a
řekli mu: „Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Pro-
pusť můj lid, ať mi slouží!“ 2.Mojžíšova 10,3

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás po-
výšil v ustanovený čas. 1. Petrova 5,6
1. Petrova 1,13–21 Izaiáš 57,1–13
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26. středa Jdi; Hospodin buď s tebou!
1. Samuelova 17,37

Ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.
2. Timoteovi 2,1

1. Korintským 3,9–15 Izaiáš 57,14–21

27. čtvrtek Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil
jsem a velebil Věčně Živého, neboť jeho vladařská
moc je moc věčná, jeho království po všechna po-
kolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za
nic. Daniel 4,31–32

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému
Bohu buď čest a sláva na věky věků. 1. Timoteovi 1,17
Koloským 4,2–6 Izaiáš 58,1–12

28. pátek Hospodin zjednává spravedlnost a právo
všem utlačeným. Žalm 103,6

Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč
s prázdnou. Lukáš 1,53
Matouš 27,50–54 Izaiáš 58,13–14

29. sobota Hospodin bude králem nad celou zemí;
v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno je-
diné. Zachariáš 14,9

Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chvá-
lit Boha za všechny mocné činy, které viděli a volali:
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„Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodi-
nově.“ Lukáš 19,37–38
Zjevení 21,10–14. 21–27 Izaiáš 59,1–15

1. neděle adventní
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný.

Zachariáš 9,9 K

30. neděle Hospodine, rozjasni tvář nad svým slu-
žebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň.

Žalm 31,17

Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na
dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

Již pravé slunce vzchází,
jej milost doprovází;
kde s hříšnými se střetla,
z nich tvoří děti světla. 82,1

Matouš 21,1–9 Římanům 13,8–14 Žalm 24
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PROSINEC
Bůh praví: Jako když někoho utěšuje matka, tak já
vás budu těšit. Izaiáš 66,13

1. pondělí Hledal jsem mezi nimi muže, který by
zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář
za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel
jsem, praví Hospodin. Ezechiel 22,30

Kristus Ježíš se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt,
a to smrt na kříži. Filipským 2,8
1. Petrova 1,8–13 Izaiáš 59,15–21

2. úterý Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s ná-
mi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou
učiň pevným! Žalm 90,17

Šimon odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou
noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím
sítě.“ Lukáš 5,5
Židům 10,32–39 Izaiáš 60,1–14

3. středa Rozpínám své ruce k tobě, má duše po
tobě žízní jak vyprahlá země, Bože. Žalm 143,6

Ježíš zvolal: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
Kdo věří ve mne, „proudy živé vody poplynou z jeho
nitra,“ jak praví Písmo. Jan 7,37–38
Koloským 1,9–14 Izaiáš 60,15–22
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4. čtvrtek Všichni králové se mu budou klanět,
všechny národy mu budou sloužit. Žalm 72,11

Mudrci se ptali: Kde je ten právě narozený král Židů?
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se
mu poklonit. Matouš 2,2
1. Tesalonickým 5,1–8 Izaiáš 61,1–6

5. pátek Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa
lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23

Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo
světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl:
„Rychle vstaň!“ A z Petrových rukou spadly řetězy.

Skutky 12,7
Matouš 27,27–30 Izaiáš 61,7–11

6. sobota Ámos řekl: Zabýval jsem se dobytkem a
sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí a rozkázal
mi: „Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!“ Ámos 7,14–15

Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš
lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi a tam všechno
nechali a šli za ním. Lukáš 5,10–11
Matouš 23,37–39 Izaiáš 62,1–5

2. neděle adventní
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení
je blízko. Lukáš 21,28
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7. neděle Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo
zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než
jediný z nich nastal. Žalm 139,16

V Bohu žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,28

Ten den, kdy věrný Pán vykoupil nás, ten den,
ten den na věky svým zvolil tě dítětem,
ten den, kdy v srdci tvém přebýval k slávě své
- je s námi Pán. Svítá 182,2

Lukáš 21,25–33 Jakubova 5,7–8 Žalm 68,1–19

8. pondělí Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu
svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své
jméno! Žalm 79,9

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spra-
vedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od
každé nepravosti. 1. Janova 1,9
Židům 6,9–12 Izaiáš 62,6–12

9. úterý Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok
Hospodinův, dejte se do díla, neboť jsem s vámi!

Ageus 2,4

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

Koloským 3,17
Zjevení 2,12–17 Izaiáš 63,7–16
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10. středa Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme
vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také.

Zachariáš 8,21

Tu k Ježíšovi přivedou člověka hluchého a špatně mlu-
vícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Marek 7,32
Zjevení 2,1–7 Izaiáš 63,17–64,3

11. čtvrtek Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to
podaří. My jsme jeho služebníci a dali jsme se do
stavby. Nehemiáš 2,20

Ježíš praví: Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato
má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům:
kopal, hloubil, až položil základy na skálu.

Lukáš 6,47–48
2. Korintským 5,1–10 Izaiáš 64,4–11

12. pátek Hospodine zástupů, blaze těm, kdo bydlí
ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.

Žalm 84,4. 5

Ježíš praví: V domě mého Otce je mnoho příbytků.
Jan 14,2

Lukáš 22,66–71 Izaiáš 65,1–16

13. sobota Jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky
až do dálav země. Zachariáš 9,10
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Anděl řekl k Marii: Hle, počneš a porodíš syna a dáš
mu jméno Ježíš. Ten bude na věky kralovat nad rodem
Jákobovým a jeho království nebude konce.

Lukáš 1,31. 33
1. Tesalonickým 4,13–18 Izaiáš 65,17–25

3. neděle adventní
Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník
Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3. 10

14. neděle Já vím, že můj Vykupitel je živ. Jób 19,25

Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho
přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.

Židům 7,25

Radujte se, bratří, neboť blízko je Pán,
blízko je Pán, blízko je Pán,
radujte se, bratří, neboť blízko je Pán,
neboť blízko už je Pán.
O nic se nestrachujte,
Pán dobře o vás ví,
jen v modlitbě ho proste
a on vám odpoví. Svítá 284,1

Matouš 11,2–10 1. Korintským 4,1–5 Žalm 68,20–36

15. pondělí Izraelských synů bude však zas jak moř-
ského písku. Na místě, kde se jim říká: „Nejste lid
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můj,“ bude se jim říkat: „Synové živého Boha.“
Ozeáš 2,1

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Římanům 8,14

Matouš 3,1–6 Izaiáš 66,1–4

16. úterý Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž
plný bolestí, zkoušený nemocemi. Izaiáš 53,3

Vojáci Ježíšovi navlékli purpurový plášť, upletli trno-
vou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit:
„Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho po hlavě holí,
plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na
zem. Marek 15,17–19
Matouš 3,7–12 Izaiáš 66,5–17

17. středa Toto je Hospodinův výrok: Ty, kdo mne
ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zleh-
čeni. 1. Samuelova 2,30

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi;
Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14
Lukáš 1,26–38 Izaiáš 66,18–24

18. čtvrtek Všechno, co máš vykonat, konej podle
svých sil. Kazatel 9,10

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si
nás zamiloval, a ze své milosti nám dal věčné potěšení
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a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám
sílu ke každému dobrému činu i slovu.

2. Tesalonickým 2,16–17
1. Tesalonickým 5,16–24 Lukáš 1,1–17

19. pátek Hospodin praví: „Jestliže se obrátíš, vrátím
tě k sobě.“ Jeremiáš 15,19

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
Koloským 2,6

2. Korintským 1,18–22 Lukáš 1,18–25

20. sobota Budeš usilovat o spravedlnost, a jen
o spravedlnost, abys zůstal naživu. 5.Mojžíšova 16,20

Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží
povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,14
Zjevení 5,1–5 Lukáš 1,26–38

4. neděle adventní
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Pán je blízko. Filipským 4,4–5

21. neděle Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: „Jistě
je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl.“

1.Mojžíšova 28,16

Bůh přece není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,27
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Buďme kněžstvo nebes krále,
blízký Pán jest biskup náš,
nemá tedy s námi bydlit
zlostný pekla satanáš.
Čas radosti zvěstujíce
ctnosti Páně konejme,
s množstvím rytířstva Božského
k vánocům se chystejme! 66,3

Lukáš 1,39–45 Filipským 4,4–7 Žalm 130

22. pondělí David našel posilu v Hospodinu, svém
Bohu. 1. Samuelova 30,6

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2. Tesalonickým 3,3

Zjevení 22,16–21 Lukáš 1,39–56

23. úterý Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo
vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu
slunce. 2. Samuelova 23,3b–4a

Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Koloským 4,1
Římanům 15,8–13 Lukáš 1,57–66

Štědrý den

24. středa Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovlá-
dá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32
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Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna.
Galatským 4,4

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 1,1–25 Římanům 1,1–7 Lukáš 1,67–80

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

25. čtvrtek Ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pro-
národům, které zprávu o mně ještě neslyšely. Budou
hlásat moji slávu mezi pronárody. Izaiáš 66,19

Pastýři se navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všech-
no, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Lukáš 2,20

Amen, Pane, tobě žehnáme za spásu,
buď na věky chválen, Jezu nejdražší,
jenž jsi od Otce
na svět přišel nyní.
Ó pojďme, pokloňme se Ježíši!
Amen. 94,4

Lukáš 2,1–20 Titovi 3,4–7 Lukáš 2,1–14
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2. svátek vánoční
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost
jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a
budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15. 17

26. pátek Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je
Bůh. Zachariáš 8,23

Někteří muži, původem z Kypru a z Kyrény, začali po
svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše ta-
ké pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství
lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Skutky 11,20–21

Ej, nuž pojďme, jemu služme,
v něm svou radost mějme jen,
až nám v jasné nebes říši
plný vzejde slávy den;
Tam již běd a hříchu prosti
nové počnem chválení:
„Sláva Bohu na výsosti,
síla, moc i spasení!“ 97,3

Jan 1,1–14 Židům 1,1–6 Lukáš 2,15–20

27. sobota I vzejde proutek z pařezu Jišajova a vý-
honek z jeho kořenů vydá ovoce. Izaiáš 11,1

Já, Ježíš, jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda
jitřní. Zjevení 22,16
Jan 21,20–24 Lukáš 2,21–24
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28. neděle Já jsem na zemi jenom hostem.
Žalm 119,19

Ježíš odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale
Syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Matouš 8,20

Ježíši, tvoje dobrota
je světlo mého života;
já na zemi jsem pouhý host,
ó dej, ať jsem všech hříchů prost. 390,1

Lukáš 2,22–40 1. Janova 1,1–4 Žalm 2

29. pondělí Opět zde však bude slyšet hlas veselí,
hlas radosti, hlas ženicha a nevěsty, hlas těch, kteří
vybízejí: „Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, proto-
že Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“

Jeremiáš 33,11

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem li-
dem. Titovi 2,11
1. Janova 4,11–16 Lukáš 2,25–35

30. úterý Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou
zemi. Žalm 105,7

Ať nikdo nevybočuje z mezí a neklame svého bratra,
protože Pán ztrestá takové jednání.

1. Tesalonickým 4,6
Židům 1,5–14 Lukáš 2,36–40
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Závěr roku
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš
milosrdný. Žalm 103,8

31. středa Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu
je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj
dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24,15

Těm pak, kteří Ježíše přijali a věří v jeho jméno, dal
moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12

Dítky světla, kupředu!
Sion, hle, již v dohledu;
tam jej budem viděti,
tam s ním věčně bydleti. 191,5

Římanům 8,31b–39 Lukáš 2,41–52
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Perikopy na rok 2008

1. 1. Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . Filipským 4,10–20)
6. 1. Zjevení Páně . . . . . . . . . . 2. Korintským 4,3–6
13. 1. Poslední neděle po Zj. Páně 2.Petrova 1,16–21
20. 1. Septuagesimae . . . . . . . . . . . Římanům 9,14–24
27. 1. Sexagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . Skutky 16,9–15
3. 2. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 58,1–9a
10. 2. Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakubova 1,12–18
17. 2. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . Židům 11,8–10
24. 2. Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Královská 19,1–13a
2. 3. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 54,7–10
9. 3. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Židům 13,12–14
16. 3. Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . Židům 12,1–3
20. 3. Zelený Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . Židům 2,10–18
21. 3. Velký Pátek . . . . . . . . . . Izaiáš 52,13–15.53,1–12
23. 3. Velikonoční neděle . . 1. Korintským 15,19–28
24. 3. Velikonoční pondělí . . . Skutky 10,34a.36–43
30. 3. Quasimodogeniti . . . . . . . . . . . Izaiáš 40,26–31
6. 4. Misericordias Domini . . . . . . Židům 13,20–21
13. 4. Jubilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skutky 17,22–34
20. 4. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zjevení 15,2–4
27. 4. Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Mojžíšova 32,7–14
1. 5. Nanebevstoupení Páně . . Efezským 1,20b–23
4. 5. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Římanům 8,26–30
11. 5. Neděle svatodušní . . . . . Římanům 8,1–10–11
12. 5. Svatodušní pon. Skutky 2,22–23.32–33.36–39
18. 5. Neděle sv. Trojice . . . 2. Korintským 13,11–13

143

25. 5. 1. neděle po sv. Trojici . . 5.Mojžíšova 6,4–9
1. 6. 2. neděle po sv. Trojici 1. Korintským 9,16–23
8. 6. 3. neděle po sv. Trojici Ez 18,1–4.21–24.30–32
15. 6. 4. neděle po sv. Trojici . . Římanům 12,17–21
22. 6. 5. neděle po sv. Trojici 2. Tesalonickým 3,1–5
29. 6. 6. neděle po sv. Trojici . . . . 1. Petrova 2,2–10
6. 7. 7. neděle po sv. Trojici . . . . . Ex 16,2–3.11–18
13. 7. 8. neděle po sv. Trojici . . . Římanům 6,19–23
20. 7. 9. neděle po sv. Trojici . . . . 1. Petrova 4,7–11
27. 7. 10. neděle po sv. Trojici . Římanům 11,25–32
3. 8. 11. neděle po sv. Trojici . . 2. S 12,1–10.13–15a
10. 8. 12. neděle po sv. Trojici 1. Korintským 3,9–15
17. 8. 13. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Skutky 6,1–7
24. 8. 14. neděle po sv. Trojici . . . . . . . 1. Te 5,14–24
31. 8. 15. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Gn 2,4b–15
7. 9. 16. neděle po sv. Trojici . . . Židům 10,35–39
14. 9. 17. neděle po sv. Trojici . . . . Efezským 4,1–6
21. 9. 18. neděle po sv. Trojici . . . Efezským 5,15–21
28. 9. 19. neděle po sv. Trojici 2.Mojžíšova 34,4–10
5. 10. 20. neděle po sv. Trojici 2. Korintským 3,3–9
5. 10. Den díkůvzdání za úrodu . . Židům 13,15–16
12. 10. 21. neděle po sv. Trojici . 1. K 12,12–14.26–27
19. 10. 22. neděle po sv. Trojici . . . . 1. Janova 2,7–17
26. 10. 23. neděle po sv. Trojici Gn 18,20–21.22b–33
31. 10. Den reformace . . . . . . . . . . . Filipským 2,12–13
2. 11. 24. neděle po sv. Trojici . . . . . Kazatel 3,1–14
9. 11. 25. neděle po sv. Trojici . . . . . . 1. Te 5,1–6–11
9. 11. Prosby za mír a ochranu života Micheáš 4,1–4
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16. 11. 26. neděle po sv. Trojici 2. Korintským 5,1–10
19. 11. Den přímluv a modliteb . . . . . Izaiáš 1,10–17
23. 11. Poslední neděle círk. roku . 2. Petrova 3,3–13
30. 11. 1. neděle adventní . . . . . . . . . . Matouš 21,1–9
7. 12. 2. neděle adventní . . . . . . . . . . Lukáš 21,25–33
14. 12. 3. neděle adventní . . . . . . . . . Matouš 11,2–10
21. 12. 4. neděle adventní . . . . . . . . . . . Lukáš 1,39–56
24. 12. Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matouš 1,1–25
25. 12. 1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . Lukáš 2,1–20
26. 12. 2. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 1,1–14
26. 12. Sv. Štěpán . . . . . . . . . . . . . . . . Matouš 10,16–22
28. 12. 1. Neděle po vánocích . . . . . . . Lukáš 2,22–40
31. 12. Závěr roku . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukáš 12,35–40
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Unitas fratrum provincie světové
Jednoty bratrské
Severoamerický region
1. Aljaška (založena 1884)
2. Labrador (založena 1771)
3. Americká severní – sbory v severní části USA (za-

ložena 1741)
4. Americká jižní – sbory v jižní části USA (založena

1753)
Jihoamerický region
5. Honduras (založena 1930)
6. Nicaragua (založena 1849)
7. Kostarika (založena 1988)
8. Jamajka (založena 1754)
9. Západoindická – sbory na Panenských ostrovech

a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, Toba-
go a Trinidad v Karibském moři (založena 1732)

10. Guyana (založena 1830, obnovena 1878)
11. Surinam (založena 1735)

V Dominikánské republice (vznik 1902) se Jednota
bratrská spojila s dalšími evangelickými denominace-
mi a vytvořila „Dominikánskou evangelikální církev“
(1959).
Evropský region
12. Britská – sbory ve Velké Británii a Severním Irsku

(založena 1724)
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13. Evropská kontinentální – sbory v Německu, Ho-
landsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku (založena
1722).

14. Český Distrikt (Ochranovský seniorát) – vznikl
1999 rozdělením české provincie, uznán syno-
dem UF 2002.

15. Česká (vznik 1457, obnovena 1862)

Africký region
16. Tanzánie západ s centrem v Tabora (založena

1897)
17. Tanzánie jihozápad s centrem v Mbeya (založena

1977)
18. Tanzánie jih s centrem v Tukuyu (založena 1891)
19. Tanzánie Rukwa s centrem v Sumbawanga (za-

ložena 1984)
20. Jihoafrická – západní oblast (založena 1737, ob-

novena 1792) a východní oblast (založena 1828)

Misijní práce:
• mezi indiány Garifuna na Kajmaních ostrovech

v Karibském moři
• domov pro mentálně postižené arabské dívky

v Ramallah u Jeruzaléma
• mezi Tibeťany v severoindickém Rádžpúru a kaš-

mírském Ladaku
• mezi eskymáky Yuppik na Dálném východě (Ču-

kotka)
• mezi domorodci v africkém Zairu a Malawi
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Adresář Ochranovského seniorátu
Českobratrské církve evangelické

Jablonec nad Nisou
Máchova 29, PSČ 466 01
E-mail: ochr JBC@seznam.cz
Kurátor: Tomáš Jenček
Administrováno z Železného Brodu
Ne + Nb 10.00, Bh st 18.00

Koberovy
Smrčí 41, PSČ 513 01 Semily
Tel.: 481 688 247
Kazatel (P): Václav Kačer (* 1931)
Kurátorka: Mgr. Halka Dobrovolná
Ne 9.00, Bh po 16.45

Potštejn
Českých bratří 8, PSČ 517 43
Tel.: 494 546 448
Kazatelka (D): Naďa Běťáková (* 1958)
Kurátor: Dan Vacovský
e-mail: daniel.vacovský@iol.cz

Administrováno z Turnova
Ne + Nb 9.00, Bh út 18.30
Shromáždění: Jarníkova 14
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Praha
Čajkovského 8, PSČ 130 00 Praha 3
E-mail: UF.PRAGA@netforce.cz
Kazatel (P): Eva Šormová
Kurátor: Petr Heřman (kontakty viz tiráž Hesel)
Ne 9.30 v Domově Sue Ryder, Michelská 1/7,
Praha 4-Michle

Rovensko pod Troskami
Revoluční 399, PSČ 512 63
Tel.: 481 382 189, mobil: 720 268 669
Kazatelka (P): Hana Jalušková (* 1947)
Kurátorka: Libuše Šmejcová
Ne 9.30, Do út, pá 13.30–15.00

Tanvald
Tyršova 1135, PSČ 468 51 Smržovka
Tel.: 483 322 042
Kurátorka: Irena Hudáková
Administrováno
Ne 10.00 Tanvald – DDM (vedle Grandhotelu)
Kazatelské stanice: Kořenov – kostelíček
Ne červenec–srpen 10.00
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Turnov
Na Sboře 80, PSČ 511 01
Tel.: 481 320 058, mobil 737 976 030,
Kazatel (P): Ondřej Halama (* 1956)
e-mail: ondrej.halama@tiscali.cz

Kurátorka: Jitka Pernerová
Ne 9.00

Ujkovice
Č. p. 63 PSČ 294 04 Dolní Bousov
Tel.: 326 380 127
Kazatel: Václav Hájek (* 1961)
Kurátorka: Marie Nešněrová
Administrováno z Turnova
Ne 9.00
Kazatelská stanice: Libáň

Železný Brod
Komenského 603, PSČ 468 22
Tel.: 483 389 231, mobil: 739 244 649
Kazatel (P): Jiří Polma (* 1950)
e-mail: jiri.polma@seznam.cz

Kurátor: Květoslav Plíva
Ne 8.30

Zkratky
(P) – presbyter (D) – Diakon
Ne – Nedělní shromáždění Bh – biblická hodina
Nb – dětská nedělní besídka Do – dorost
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Kazatelé povolaní k jiné službě
učitel na UK ETF: Jindřich Halama jr.
Klimentská 18, PSČ 110 00 Praha 1
Tel. ETF: 221 988 321, tel. domů: 222 310 094
E-mail: halama@etf.cuni.cz

Pověřená pro práci se sestrami
Marie Ulrichová (* 1922)
Hornoměcholupská 28,
PSČ 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: 271 961 327

Emerité
Rudolf Borski (* 1927),
Tyršova 1135, PSČ 468 51 Smržovka
Tel.: 483 322 042

Jindřich Halama st. (* 1925)
Máchova 29, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 710 278, mobil: 732 571 277
E-mail: Jindrich.Halama@seznam.cz

Miroslav Hloušek (* 1927)
Vesec 41, PSČ 512 54 Mírová pod Kozákovem
Tel.+fax: 481 320 302, mobil: 776 280 994
E-mail: miroslav.hlousek@centrum.cz

Miroslav Matouš (* 1921)
Oblouková 38, PSČ 101 00 Praha 10-Vršovice
Tel.: 271 724 359, mobil: 721 853 537
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Seniorátní výbor
web: http://www.jednotabratrska.cz/
senior: Jiří Polma
e-mail: jiri.polma@seznam.cz
tel.: 483 389 231, mobil: 739 244 649

seniorátní kurátor: Jana Uhlířová
e-mail: jana.uhlirova@pedf.cuni.cz
mobil: 605 130 031

náměstek seniora: Hana Jalušková
náměstek kurátora: Pavel Kameník

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Jungmannova 9, pošt. př. 466, PSČ 111 21 Praha 1
Tel.: 224 999 211, e-mail: srcce@srcce.cz

Ředitelství Evropské kontinentální provincie
Evangelische Brüder-Unität
http://www.ebu.de/seiten/adress.html

Herrnhut: Vogtshof, Postfach 21, D–02745
Tel.: 0049–35873/487–0, Fax.: 0049–35873/487–99
E-mail: information@ebu.de

Bad Boll: Unitätshaus, Badwasen 6, D–73087
Tel.: 0049–7164/9421–0, Fax.: 0049–7164/9421–99
E-mail: brueder-unitaet@bb.ebu.de

CB Zeist: Zusterplain 20, NL–3703
Tel.: 0031–30/692 48 33, Fax.: 0031–30/691 96 39
E-mail: info@ebg.nl
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Poznámky
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