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Úvodní slovo ke 279. ročníku Hesel
Nemožné u lidí je u Boha možné.

Lukáš 18,27
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Boží slovo nás oslovuje v různých dobách a růz-

ných životních situacích zcela rozdílně. Někdy nás
povzbuzuje, abychom se pustili do úkolů, na kte-
ré bychom se jindy neodvážili. Někdy nás povzbu-
dí, když jsme utrmáceni a jindy nás zase napomene,
abychom svůj způsob života či jednání přehodnotili a
změnili. A nebo nám pomáhá poznat, kolik dobrého
jsme v životě mohli přijmout a vede nás k hluboké
vděčnosti. V každém případě nás Boží slovo může
měnit, když se s důvěrou vystavíme jeho působení.
To se ovšem neděje automaticky. Evangelia nám vy-

právějí o setkání Ježíše s jistým bohatým mladíkem.
Sice se upřímně snažil najít nějaký obsah, který by
jeho životu dal hlubší smysl, ale když mu Ježíš pou-
kázal na možnost vzdát se něčeho ze svého majetku
ve prospěch chudých a potřebných, posmutněl a šel
pryč. Sám ze sebe neměl sílu svůj život tak zásadně
změnit. Ale co je u lidí nemožné, je u Boha možné.
Hesly na každý den vytváří Jednota bratrská už po

279. možnost zvláštním způsobem potkávat Boží slo-
vo a jeho proměňující moc. Jsou to jakási motta pro
každý den roku. Lidé nejrůznější církevní příslušnos-
ti, z nejrůznějších zemí, ve více než padesáti různých
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jazycích se nechávají těmito kratičkými poselstvími
oslovit. A vždycky znovu se stává, že přitom Boží
slovo prokáže svou proměňující moc.

Přejeme vám, abyste při čtení Hesel zažili v tomto
roce co nejvíc takových setkání s Božím slovem, která
vás znepokojí, povzbudí či potěší.

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. O nedělích máme
odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či Skutků) a
ze žalmu. Až do poslední neděle církevního roku je
čtení z evangelia zároveň perikopou (oddílem dopo-
ručeným jako text kázání); od 1. neděle adventní je
perikopou čtení z epištoly. Podobně je tomu u vý-
znamných dní a církevních svátků.
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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/

Stránka s českými Hesly:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/
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Představuji Hospodina před obličej svůj vždycky, a
když jest mi po pravici, nikoli se nepohnu.

Žalm 16,8

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

Koloským 3,17

1. čtvrtek Veselím se z cesty tvých svědectví více než
ze všeho jmění. Žalm 119,14

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Ot-
ci než skrze mne. Jan 14,6

Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám. 415,3

Lukáš 4,16–21 Jakubova 4,13–15 Žalm 104
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2. pátek Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni.
Daniel 12,10

Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.
1. Tesalonickým 4,7

Jozue 24,1–2a.13–18. 25–26 Lukáš 3,1–6

3. sobota Ty jsi moje útočiště, zachránce můj, ty mě
před násilím zachraňuješ! 2. Samuelova 22,3

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udě-
lat nemohou. Lukáš 12,4
2.Mojžíšova 2,1–10 Lukáš 3,7–14

2. Neděle po vánocích
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jed-
norozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

4. neděle Ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až pro-
citnu, budu se sytit tvým zjevem. Žalm 17,15

Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede
všemi národy. Lukáš 2,30–31

Bůh neopouští toho,
kdo k němu zvedá zrak,
ač nepřátel má mnoho,
nic neškodí mu však.
Pán věrné děti chrání,
a povyšuje jich
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a plnívá jim přání
i zde i v nebesích. 376,1

Lukáš 2,41–52 1. Janova 5,11–13 Žalm 16

5. pondělí Všickni my jako ovce zbloudili jsme, je-
den každý na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin
uvalil na něj nepravosti všech nás. Izaiáš 53,6 K

Kdyby někdo z vás měl sto ovec, a ztratil by jednu
z nich, zdaliž by nenechal devadesáti devíti na poušti,
a nešel k té, kteráž zahynula, až by i nalezl ji?

Lukáš 15,4 K
1.Mojžíšova 9,12–17 Lukáš 3,15–20

Zjevení Páně – Epifanias
Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1. Janova 2,8b

6. úterý Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém
ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme
se báti. Žalm 46,2–3 K

Anděl řekl Josefovi ve snu: „Vstaň, vezmi dítě i jeho
matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti,
kteří ukládali dítěti o život.“ Matouš 2,20
Matouš 2,1–12 Efezským 3,2–3a.5–6 Lukáš 3,21–38

7. středa Anděl svou láskou a shovívavostí je vyku-
poval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny
dávné. Izaiáš 63,9
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Když ztracenou ovci nalezne, vezme si ji s radostí na
ramena. Lukáš 15,5
1. Janova 3,1–6 Lukáš 4,1–13

8. čtvrtek Mojžíš řekl: „Upněte své srdce ke všem
slovům, která vám dnes dosvědčuji. Pro vás není to
slovo prázdné, ono je váš život.“

5.Mojžíšova 32,46.47

Ježíš řekl: „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich
máte věčný život; a Písma svědčí o mně.“ Jan 5,39
1. Janova 2,12–17 Lukáš 4,14–21

9. pátek Nevezmeš jména Hospodina Boha svého
nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho,
kdož by bral jméno jeho nadarmo.

2.Mojžíšova 20,7 K

Otče, buď posvěceno tvé jméno. Lukáš 11,2
Efezským 4,17–24 Lukáš 4,22–30

10. sobota Slyšte slovo Hospodinovo, synové izrael-
ští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není
věrnosti ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.

Ozeáš 4,1

Ježíš řekl: Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte,
co říkám? Lukáš 6,46
1. Janova 1,5–7 Lukáš 4,31–37
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Alianční modlitební týden
1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Římanům 8,14

11. neděle Tvoji mrtví obživnou. Izaiáš 26,19

Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých – takže je to
on, jenž má prvenství ve všem. Koloským 1,18

Jak slunce ranní zář
noc tmavou zapuzuje,
tak víra k životu
ze smrti probuzuje,
svou mocí vytváří
ze srdce nový stan,
žes novým stvořením
a dítkem Božím zván. 248,2

Matouš 3,13–17 Římanům 12,1–8 Žalm 72

12. pondělí Hle, Panovník Hospodin je moje po-
moc. Kdo mě chce obvinit? Izaiáš 50,9

Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu
Ježíši. Římanům 8,1
Skutky 10,37–48 Lukáš 4,38–44

13. úterý Neuposlechl mě lid můj. Nechal jsem je
tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými
plány. Žalm 81,12. 13
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V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který
činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými,
kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7
Jozue 3,9–17 Lukáš 5,1–11

14. středa Bůh není člověk, aby lhal.
4.Mojžíšova 23,19

Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala
matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila
tomu, kdo jí dal zaslíbení. Židům 11,11
Koloským 2,1–7 Lukáš 5,12–16

15. čtvrtek Než ještě mám na jazyku slovo, aj, Hos-
podine, ty to všecko víš. Žalm 139,4 K

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na
uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost
je marná. Jakubova 1,26
Marek 10,13–16 Lukáš 5,17–26

16. pátek Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na
své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí.

5.Mojžíšova 9,26

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6
Lukáš 12,49–53 Lukáš 5,27–32
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17. sobota Hlasem zvučným zvěstujte, ohlašujte to,
rozneste to až do končin země. Rcete: Vykoupil Hos-
podin služebníka svého Jákoba. Izaiáš 48,20 K

Každý jazyk nechť vyznává, že Ježíš Kristus jest Pánem
v slávě Boha Otce. Filipským 2,11 K
Matouš 6,6–13 Lukáš 5,33–39

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

18. neděle Napomenutí se chop a neochabuj, dodr-
žuj je, to je tvůj život. Přísloví 4,13

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

Neb já v tebe doufám stále,
nepůjdu od tebe dále;
tys můj hrad, mé útočiště,
skrýš má i má kotva jistě. 378,3

Jan 2,1–11 Římanům 12,4–16 Žalm 4

19. pondělí Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své
líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář
před potupami a popliváním. Izaiáš 50,6
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Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty,
kteří vám ubližují. Lukáš 6,28
5.Mojžíšova 4,5–13 Lukáš 6,1–11

20. úterý Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se
a odvraťte se od svých model. Ezechiel 14,6

Nemůžete Bohu sloužiti a mamoně. Lukáš 16,13 K
Marek 2,23–28 Lukáš 6,12–16

21. středa Raduji se ze tvé spásy. 1. Samuelova 2,1

Radujte se, že jména vaše napsána jsou v nebesích.
Lukáš 10,20 K

Lukáš 16,14–18 Lukáš 6,17–26

22. čtvrtek Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou
hrnčířových. Jeremiáš 18,6

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne
snad výtvor svému tvůrci: „Proč jsi mě udělal takto?“

Římanům 9,20
Skutky 15,22–31 Lukáš 6,27–35

23. pátek Já jsem učinil zemi, a člověka na ní stvořil.
Izaiáš 45,12 K

Ježíš řekl: Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo
nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn –
a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Matouš 11,27
Jan 7,1–13 Lukáš 6,36–42



19 LEDEN

24. sobota Nermuťtež se, nýbrž radost Hospodinova
budiž síla vaše. Nehemiáš 8,10 K

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.
Filipským 4,4 K

5.Mojžíšova 33,1–16 Lukáš 6,43–49

Neděle Bible
3. neděle po Zjevení Páně

A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a
budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

25. neděle Hospodine Bože můj, v toběť doufám,
vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni
mne. Žalm 7,2 K

Ježíš řekl: Já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže
přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Lukáš 21,15

Vzhůru srdce – vyplní se,
Bůh co tobě přislíbil.
Máš-li čekat, neznačí to,
On že v slovech pochybil:
ať je třeba mdlý tvůj hlas,
Bůh odpoví „amen“ zas. 317,3

Matouš 8,5–13 Římanům 1,14–17 Žalm 3

26. pondělí Mně v Boží blízkosti je dobře, v Panov-
níku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím
o všech tvých činech. Žalm 73,28
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Ježíš poslal těch dvanáct, aby kázali království Boží,
a uzdravovali nemocné. Lukáš 9,2 K
Izaiáš 19,19–25 Lukáš 7,1–10

27. úterý Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych
šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“ Odpově-
děl: „Já budu s tebou!“ 2.Mojžíšova 3,11–12

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl:
„Neboj se! Mluv a nemlč.“ Skutky 18,9
1. Královská 17,8–16 Lukáš 7,11–17

28. středa U tebe jest studnice života, a v světle tvém
světlo vidíme. Žalm 36,10 K

Ježíš řekl: Kdo by se napil vody, kterou mu dám já,
nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane
se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.

Jan 4,14
Rút 1,1–21 Lukáš 7,18–23

29. čtvrtek Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry vše
v pořádku. 1.Mojžíšova 37,14

Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také
toho, což jest jiných. Filipským 2,4 K
Skutky 13,42–52 Lukáš 7,24–35

30. pátek Když v mém nitru roste neklid, naplní mě
útěcha tvá potěšením. Žalm 94,19
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Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám
na cestě a otvíral nám písma? Lukáš 24,32 K
Lukáš 4,22–30 Lukáš 7,36–50

31. sobota Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého
tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

Jeremiáš 32,27

Což jest nemožného u lidí, možné jest u Boha.
Lukáš 18,27 K

Zjevení 15,1–4 Lukáš 8,1–3
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Kde je vaše víra? Lukáš 8,25

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

1. neděle Jónatan šel za Davidem a ve jménu Božím
mu dodal odvahy. 1. Samuelova 23,16

Když Apollona uslyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k so-
bě a ještě důkladněji mu vyložili Boží cestu.

Skutky 18,26

Ty mne vždy po cestách svých veď,
můj Bože s vysokosti,
mé činy Duchem svým sám řeď
i mé všecky schopnosti;
své dle rady proveď všady
sluhu vyvoleného
až do nebe, kdež by tebe
ctil věčně Boha svého. 55,5

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

2. pondělí Neboj se, neboť jsem s tebou, abych tě
vysvobozoval, dí Hospodin. Jeremiáš 1,8 K
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Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Lukáš 19,10

2. Korintským 3,9–18 Lukáš 8,4–15

3. úterý Vyprávěl jsem o svých cestách – tys mi od-
pověděl, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Žalm 119,26

Ježíš řekl: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky,
které já činím. Jan 14,12
Jan 1,43–51 Lukáš 8,16–21

4. středa Izraelští synové se obrátí a budou hledat
Hospodina, svého Boha. Se strachem přiběhnou
k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech.

Ozeáš 3,5

Bloudili jste jako ovce, ale nyní jste byli obráceni
k pastýři a strážci svých duší. 1. Petrova 2,25
Jan 3,31–36 Lukáš 8,22–25

5. čtvrtek S tebou neskončím. Potrestám tě ovšem
podle práva, bez trestu tě neponechám.

Jeremiáš 30,11

Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal
tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned
vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný,
proč jsi pochyboval?“ Matouš 14,29–31
Zjevení 1,1–8 Lukáš 8,26–39
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6. pátek Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest
ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K

Zlého se chraňte v každé podobě. 1. Tesalonickým 5,22
Jan 8,12–20 Lukáš 8,40–56

7. sobota Bóaz pozdravil žence: „Hospodin s vámi.“
Odpověděli: „Hospodin ti žehnej.“ Rút 2,4

Žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se
stali dědici požehnání. 1. Petrova 3,9
4.Mojžíšova 6,22–27 Lukáš 9,1–9

Septuagesimae
(70 dní před velikonocemi)

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

8. neděle S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil,
dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23

Pavel a Barnabáš přes všechny překážky mluvili o Pá-
nu; a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával
moc konat znamení a zázraky. Skutky 14,3

Ten dobrý štědrý Bůh
nám další dary chystá:
svůj mír a čistotu
i potěšení jistá.
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On neodepře nám
dál plnost milosti
a zde i na věky
vždy z nouze vyprostí. 61,2

Matouš 20,1–16a 1. Korint. 9,24–27 Žalm 18,1–20

9. pondělí Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte
jej podlé veliké důstojnosti jeho. Žalm 150,2 K

Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a
jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6–7
Lukáš 19,1–10 Lukáš 9,10–17

10. úterý Otec synům v známost uvodí pravdu tvou.
Izaiáš 38,19 K

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychová-
vejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efezským 6,4
Židům 12,12–17 Lukáš 9,18–27

11. středa Domov je v odvěkém Bohu.
5.Mojžíšova 33,27

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm,
kdo se ho bojí. Lukáš 1,50
Matouš 10,40–42 Lukáš 9,28–36
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12. čtvrtek Přivedu je ze země severní, shromáždím
je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý
a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se
sem veliké shromáždění. Jeremiáš 31,8

Pán řekl služebníkovi: „Vyjdi za lidmi na cesty a
k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům
naplnil.“ Lukáš 14,23

1. Korintským 3,1–8 Lukáš 9,37–45

13. pátek Říkáš: „Jsem nevinná, jeho hněv se jistě
ode mne odvrátil.“ Hle, soudím tě za to, že říkáš: „Já
jsem nezhřešila.“ Jeremiáš 2,35

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a
pravda v nás není. 1. Janova 1,8

Jan 2,13–22 Lukáš 9,46–50

14. sobota Budete požehnáním, až vás zachráním.
Zachariáš 8,13

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl
dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože
mne se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským 3,12

1. Korintským 1,26–31 Lukáš 9,51–56
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Sexagesimae
(60 dní před velikonocemi)

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

15. neděle Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na
Hospodina, a vysvobodí tě. Přísloví 20,22 K

Milujte nepřátely vaše, dobře čiňte těm, kteříž vás
nenávidí. Lukáš 6,27 K

Já vzdávám úctu lásce svaté,
jež v Kristu nám se zjevuje,
a proudu milosti té vzňaté
se moje duše svěřuje.
Ne na sebe já pamatuji,
v to moře lásky sestupuji. 342,1

Lukáš 8,4–15 Židům 4,12–13 Žalm 18,21–51

16. pondělí Rozjímej nad Knihou zákona ve dne
v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v ní za-
psáno. Jozue 1,8

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo
lidem, ale Pánu. Koloským 3,23
5.Mojžíšova 32,44–47 Lukáš 9,57–62

17. úterý Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.
2.Mojžíšova 23,2
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Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte
se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je
vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Římanům 12,2
2.Mojžíšova 7,1–13 Lukáš 10,1–16

18. středa Hospodin pošle anděla svého před tebou.
1.Mojžíšova 24,7 K

Anděl řekl Petrovi: „Opásej se a obuj se!“ Petr to
udělal a anděl ho vyzval: „Vezmi si plášť a pojď za
mnou.“ Skutky 12,8
Marek 6,1–6 Lukáš 10,17–20

19. čtvrtek Hospodin řekl Mojžíšovi: „Povolám jim
proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím
svá slova.“ 5.Mojžíšova 18,18

Nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem
svatým puzeni jsouce, mluvili svatí Boží lidé.

2. Petrova 1,21 K
Lukáš 6,43–49 Lukáš 10,21–24

20. pátek Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který
chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Žalm 89,16

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této mi-
losti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme
slávy Boží. Římanům 5,2
Jan 12,34–42 Lukáš 10,25–37
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21. sobota Což Bůh zapomněl na smilování? V hně-
vu uzavřel zdroj svého slitování? Žalm 77,10
Na všech stranách jsme tísněni. Stále nosíme na sobě
znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás
zjeven. 2. Korintským 4,8.10
Matouš 13,31–35 Lukáš 10,38–42

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

22. neděle Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně
se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;

Žalm 103,11
Plnost sama se rozhodla v Kristu přebývat, aby skrze
něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na
zemi, tak v nebesích. Koloským 1,19–20

Dobře staví, kdo zná a ví,
jak má v Boha doufati,
a kdo věrně, neochvějně
s Pánem hledí bývati.
Protož v tobě v každé době
naději svou zakládám;
základ stálý, dokonalý
živ i mrtev v tobě mám. 321,1

Marek 8,31–38 1. Korintským 13,1–13 Žalm 15
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23. pondělí Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha
Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu.

Žalm 146,5
Setník poslal své přátele k Ježíšovi se vzkazem: „Pane,
neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod
mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít.
Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ Lukáš 7,6–7
Lukáš 13,31–35 Lukáš 11,1–4

24. úterý Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova,
aby se mě naučili bát po všechny dny svého života
na zemi a učili tomu i své syny. 5.Mojžíšova 4,10
Ježíš učil ve dne v chrámě. A všechen lid k němu při-
cházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal.

Lukáš 21,37. 38
Lukáš 5,33–39 Lukáš 11,5–13

Začátek postní doby
25. středa Přikázaní Hospodinovo je čisté, osvěcující
oči. Žalm 19,9 K
Stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám
odevzdali. 2. Tesalonickým 2,15
Matouš 6,16–21 Lukáš 11,14–23

26. čtvrtek Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré
a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachová-
val právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se
svým Bohem. Micheáš 6,8
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Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová
vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do
příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

1. Tesalonickým 5,23
Zachariáš 7,2–13 Lukáš 11,24–28

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

Bůh si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich
závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život,
dech i všechno ostatní. Skutky 17,25
Jan 8,21–30 Lukáš 11,29–36

28. sobota Lepší jest den v síňcích tvých, než jinde
tisíc. Žalm 84,11 K

Učedníci byli stále v chrámě a chválili Boha.
Lukáš 24,53

Daniel 5,1–7. 17–30 Lukáš 11,37–54
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Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
3.Mojžíšova 19,18 K

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

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

1. neděle Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž
bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Žalm 26,8

Boží dům je církev živého Boha, sloup a opora prav-
dy. 1. Timoteovi 3,15

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

Matouš 4,1–11 Židům 4,14–16 Žalm 6

1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách

2. pondělí Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“
pronárodu, který nevzýval mé jméno. Izaiáš 65,1
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Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se
k nim toho dne na tři tisíce lidí. Skutky 2,41
1. Janova 3,7–12 3.Mojžíšova 1,1–9

3. úterý Vynášejte ve svých branách pokojný soud.
Zachariáš 8,16

Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův. A buďte vděč-
ni. Koloským 3,15
Jób 1,1–22 3.Mojžíšova 8,1–13

4. středa Tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer,
všechno naplňuješ plesem. Žalm 65,9

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

Matouš 5,45
1. Korintským 10,9–13 3.Mojžíšova 9,1–24

5. čtvrtek Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina,
že vytrhl duši nuzného z ruky nešlechetných.

Jeremiáš 20,13 K

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží.
Lukáš 6,20 K

Jakubova 4,1–10 3.Mojžíšova 10,1–11

Ženy zvou ke světovému dni modliteb
6. pátek Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všech-
ny mé kroky? Jób 31,4
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Tomu, jenž má moc uchránit vás před pádem skrze
Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda
i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky.

Judova 24. 25
Židům 2,11–18 3.Mojžíšova 16,1–22

7. sobota Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti
mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich
můj naléváš, až oplývá. Žalm 23,5 K

Pán poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným:
„Pojďte, vše už je připraveno.“ Lukáš 14,17
Zjevení 20,1–6 3.Mojžíšova 19,1–5.9–18

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

8. neděle Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlá-
kat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a
klaněli se jim. 5.Mojžíšova 11,16

Řeknou vám: „Hle, tam je, hle, tu;“ zůstaňte doma a
nechoďte za nimi. Lukáš 17,23

Ó dej nám, Otče s výsosti,
ducha plného milosti,
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abychom v tvé pravdě stáli,
všemu zlému odolali. 230,8

Marek 12,1–12 Římanům 5,1–11 Žalm 10

9. pondělí Hospodinu Bohu našemu sloužiti a hlasu
jeho poslouchati budeme. Jozue 24,24 K

Stále se za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hod-
nými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění
každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.

2. Tesalonickým 1,11
Jeremiáš 26,1–24 3.Mojžíšova 19,31–37

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

Ježíš řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes mu-
sím zůstat v tvém domě.“ Lukáš 19,5
Jób 2,1–10 3.Mojžíšova 25,1–24

11. středa Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří byd-
lí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání, život
navěky. Žalm 133,1. 3

Přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu
Boží. Římanům 15,7 K
2.Mojžíšova 17,1–7 3.Mojžíšova 25,35–43
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12. čtvrtek Odstraňte cizí božstva, která jsou mezi
vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu.

Jozue 24,23

Zvěstujeme vám, abyste se od marných věcí obráti-
li k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a
všechno, co je v nich. Skutky 14,15
1. Janova 1,8–2,6 Lukáš 18,31–43

13. pátek Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval
a řekl jsi: „Neboj se!“ Pláč 3,57

Ježíš řekl Jairovi: „Neboj se, jen věř a tvá dcera bude
zachráněna.“ Lukáš 8,50
Lukáš 9,43b–48 Lukáš 19,1–10

14. sobota Hospodinovo milosrdenství je od věků
na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se
syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu.

Žalm 103,17–18

Setrvejte ve víře a nedejte se odtrhnout od naděje
evangelia. Koloským 1,23
Galatským 2,16–21 Lukáš 19,11–27

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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15. neděle V soužení jsem volal k Hospodinu a on
mi odpověděl. Jonáš 2,3

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

Chci milovat tě, ó mé žití,
jak nejlepšího přítele,
chci milovat tě, velebiti,
tvůj dokud jas mám na čele;
chci milovat tě, Ježíši,
ty jsi mi nejbližší. 341,2

Lukáš 9,57–62 Efezským 5,1–8a Žalm 34

16. pondělí Já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izra-
ele, tvůj spasitel. Izaiáš 43,3

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lukáš 5,31
Lukáš 14,25–35 Lukáš 19,28–40

17. úterý Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospo-
dina zástupů. Aggeus 2,8

Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukáš 12,34
Jób 7,11–21 Lukáš 19,41–48

18. středa Panovník Hospodin mi otevřel uši a já
nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Izaiáš 50,5



BŘEZEN 38

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho
slovo. Lukáš 10,39
Marek 9,38–47 Lukáš 20,1–8

19. čtvrtek Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký
a veliké je tvé jméno pro tvou sílu. Jeremiáš 10,6

Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, kte-
ré Ježíš konal. Lukáš 13,17
Marek 8,10–21 Lukáš 20,9–19

20. pátek Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se
zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.

Žalm 24,7

Zacheus rychle slezl a s radostí Ježíše přijal.
Lukáš 19,6

Matouš 10,34–39 Lukáš 20,20–26

21. sobota V oněch dnech Chizkijáš smrtelně one-
mocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu pro-
mluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za
prokázané dobrodiní nebyl vděčný.

2. Paralipomenon 32,2

Uzdravený padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval
mu. A to byl Samařan. Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich
očištěno deset? Kde je těch devět?“ Lukáš 17,16. 17
Lukáš 17,28–33 Lukáš 20,27–40
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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

22. neděle Otevrou se oči slepých, otevrou se též
i uši hluchých. Izaiáš 35,5 K

Ananiáš vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře,
posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na
tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem
svatým.“ Skutky 9,17

Já zbloudil jsem a omámený
tě hledal, avšak nenašel,
jsa od tvé tváře odvrácený,
jen za bludným jsem světlem spěl:
až teprv nyní, žes to chtěl,
já tebe uviděl. 341,4

Jan 12,20–26 2. Korintským 1,3–7 Žalm 84

23. pondělí Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme
k tobě. 2. Paralipomenon 20,1

Pavel řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem
Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a
tam se dovíš, co máš dělat.“ Skutky 9,5–6
5.Mojžíšova 8,2–10 Lukáš 20,41–47
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24. úterý Boží cesta je dokonalá. Žalm 18,31

Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat
s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.

Římanům 8,18
Jób 9,14–35 Lukáš 21,1–4

25. středa Budete nazýváni „Hospodinovi kněží“,
bude se vám říkat „Sluhové našeho Boha“.

Izaiáš 61,6

Ježíš řekl: „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje,
a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně
slouží, dojde cti od Otce.“ Jan 12,26
Jan 15,9–17 Lukáš 21,5–19

26. čtvrtek Bůh pravdomluvný jest, a není nepravosti
v něm, spravedlivý a přímý jest. 5.Mojžíšova 32,4 K

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
2. Korintským 4,11–18 Lukáš 21,20–28

27. pátek Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která
jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží
a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden.

Jeremiáš 27,5
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Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.
Matouš 5,5 K

Jan 10,17–26 Lukáš 21,29–38

28. sobota Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte
rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází.“

Izaiáš 35,4

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti
Kristově. 2. Tesalonickým 3,5
Jan 14,15–21 Lukáš 22,1–6

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

29. neděle Milosrdenství Hospodinova plná jest ze-
mě. Žalm 33,5 K

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat
nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1. Timoteovi 4,4

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

Marek 10,35–45 Židům 5,7–9 Žalm 22,1–22

30. pondělí Bázeň Páně jest moudrost, a odstoupiti
od zlého rozumnost. Jób 28,28 K

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

Efezským 5,15
Židům 7,1–27 Lukáš 22,7–23

31. úterý „Ti budou,“ praví Hospodin zástupů, „v
den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím,
budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k sy-
nu, jenž mu slouží.“ Malachiáš 3,17

Syn vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko,
otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho
a políbil. Lukáš 15,20
Jób 19,21–27 Lukáš 22,24–30
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DUBEN

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti
nám, a zcela jej zrušil. Koloským 2,14

1. středa Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hos-
podine, i tvá spása, jak jsi řekl. Žalm 119,41

Když Barnabáš přišel do Antiochie a spatřil, co se
z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všech-
ny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu
věrni. Skutky 11,23
Židům 9,11–15 Lukáš 22,31–38

2. čtvrtek Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapo-
mínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží
v Kristu Ježíši pro vás. 1. Tesalonickým 5,18
1. Korintským 2,1–5 Lukáš 22,39–46

3. pátek Prozpěvujte nebesa, a plésej země, a zvučně
prokřikujte hory; neboť jest potěšil Hospodin lidu
svého, a nad chudými svými slitoval se. Iz 49,13 K

Ježíš se otázal slepého: „Co chceš, abych pro tebe
učinil?“ On odpověděl: „Pane, ať vidím.“ Ježíš mu
řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Lk 18,40–42
Židům 10,1. 11–18 Lukáš 22,47–53
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4. sobota Živ je Hospodin! Buď požehnána moje
skála! Žalm 18,47

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách, probudil
nás Bůh v Kristu k životu a všechny viny nám odpus-
til. Koloským 2,13
Zjevení 14,1–5 Lukáš 22,54–62

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

5. neděle Hospodine, svými skutky působíš mi ra-
dost, plesám nad činy tvých rukou. Žalm 92,5

Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý
zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za
všechny mocné činy, které viděli. Volali: „Požehnaný
král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi
pokoj a sláva na výsostech!“ Lukáš 19,37–38

Mne v lásce povzbuzuje,
co Ježíš podstupuje
jak oběť viny mé.
Kéž při mém každém dchnutí
mne láska, vděčnost nutí,
bych vzdával jemu díky své. 113,2

Jan 12,12–19 Filipským 2,5–11 Žalm 22,23–32
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6. pondělí Poníženému a chudému zjednejte spra-
vedlnost. Žalm 82,3

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl
za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho
šlépějích. 1. Petrova 2,21
Římanům 5,6–11 Lukáš 22,63–71

7. úterý Dej si pozor a velice se střez zapomenout
na věci, které jsi viděl na vlastní oči. 5.Mojžíšova 4,9

Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.
Skutky 4,20 K

Jób 38,1–11;42,1–6 Lukáš 23,1–12

8. středa Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí
se z úst tvých ani z úst tvého potomstva. Izaiáš 59,21

Ježíš vzav chléb, díky činiv, lámal a dal jim, řka: „To
jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou
památku.“ Lukáš 22,19 K
Izaiáš 26,20–21 Lukáš 23,13–25

Zelený Čtvrtek
Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý
a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

9. čtvrtek Zdaliž jsem já Bůh jen z blízka? dí Hos-
podin. A nejsem Bůh i z daleka? Zdaliž nebe i země
já nenaplňuji? Jeremiáš 23,23. 24 K
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Ježíš řekl: „Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode
mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se. I ukázal se
jemu anděl s nebe, posiluje ho.“ Lukáš 22,42–43 K

Sil ty mne, Pane, sám,
ať v mdlobách neklesám,
bych tvým vždy byl!
Ó přijmi oběť chval,
žes za mne život dal,
a dej, bych miloval
tě ze všech sil! 110,2

Jan 13,1–35 1. Korintským 11,23–26 Lukáš 23,26–31

Velký Pátek
Bůh tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného
dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl
život věčný. Jan 3,16 K

10. pátek Budiž zřejmé při služebnících tvých dílo
tvé, a okrasa tvá při synech jejich. Žalm 90,16 K

Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,
že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných
lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Lukáš 24,6–7

Lidské pokolení,
měj vždy v své paměti,
hořké umučení,
jež ráčil trpěti
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ten Beránek přetichý!
Za tvé těžké hříchy
chtěje sám zaplatiti
a tebe spasiti,
ráčil se zmařiti. EZ 315,1

Jan 19,16–30 2. Korintským 5,14–21 Lukáš 23,32–49

11. sobota Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepra-
vost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví,
který setrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milo-
srdenství? Micheáš 7,18

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všec-
ky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Římanům 8,32
Pláč 3,51–62 Lukáš 23,50–56

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

12. neděle Poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospo-
din je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný
jiný není. 5.Mojžíšova 4,39

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl
vzkříšen. Lukáš 24,5–6
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Stál jsem v tu dobu, stál jsem u hrobu,
znenadání jsme tu sami,
naděje byla jen sen.
A přece kámen odvalen, svítá nový den,
hleď, ať tahle novina, že se znovu začíná,
nezůstane tvojí jen. Svítá 309,1

Marek 16,1–8 1. Korintským 15,1–11 Lukáš 24,1–12

Velikonoční pondělí
13. pondělí Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hos-
podinovu dobrotivost v zemi živých? Žalm 27,13

Ježíš Kristus zemřel za nás, abychom my, ať živí či
zemřelí, žili spolu s ním. 1. Tesalonickým 5,10
Lukáš 24,13–35 1. Korintským 15,12–20
Lukáš 24,13–35

14. úterý Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepra-
vostí jeho. Žalm 130,8 K

Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království
svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a
odpuštění hříchů. Koloským 1,13–14
1. Korintským 15,20–28 Lukáš 24,36–49

15. středa Ty lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému;
tebe vyvolil Hospodin Bůh tvůj, abys jemu byl lidem
zvláštním, mimo všecky národy, kteříž jsou na zemi.

5.Mojžíšova 7,6 K
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Bůh není přijimač osob. Ale v každém národu, kdož
se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu.

Skutky 10,34–35 K
1. Korintským 15,35–49 Lukáš 24,50–53

16. čtvrtek Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde
jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas
a bál jsem se.“ 1.Mojžíšova 3,9.10

Ježíš se zvedl a řekl cizoložnici: „Ženo, kde jsou ti,
kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona
řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji.
Jdi a už nehřeš!“ Jan 8,10–11
1. Korintským 15,50–57 Koloským 1,1–8

17. pátek Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo.
Jeremiáš 1,12

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.
Matouš 24,35 K

1. Korintským 5,6b–8 Koloským 1,9–14

18. sobota Co jim nebylo vypravováno, to uzří, a
tomu, o čemž neslýchali, porozumějí. Izaiáš 52,15 K

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli ze-
mětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a
řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ Matouš 27,54
2. Timoteovi 2,8–13 Koloským 1,15–20
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Quasimodogeniti
(Jako narozené 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

19. neděle Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců
činí pomatence, obrací mudrce nazpět a jejich pozná-
ní mate. Izaiáš 44,25

Šimon jim nabídl peníze a řekl: „Dejte i mně tu moc,
aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ru-
ce.“ Petr mu odpověděl: „Tvé peníze ať jsou zatraceny
i s tebou: Myslil sis, že dar Boží se dá získat za pení-
ze?“ Skutky 8,18–19. 20

Vezmi zlato, jmění mé
v oběť lásky upřímné,
vezmi mé i schopnosti,
svou je vždy řiď moudrostí! 346,4

Jan 20,19–29 1. Petrova 1,3–9 Žalm 116

20. pondělí K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo
stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí
zástupy hvězd a všechny volá jménem. Izaiáš 40,26
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Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený vše-
ho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na
nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný.

Koloským 1,15–16
Izaiáš 42,10–16 Koloským 1,21–23

21. úterý Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stří-
bro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protří-
bené. Žalm 12,7

Mám o vás mnoho co říci, a to slova soudu; ten, který
mě poslal, je pravdivý, a já oznamuji světu to, co jsem
slyšel od něho. Jan 8,26
Jób 42,7–17 Koloským 1,24–29

22. středa Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí
ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je
zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se.

Jeremiáš 23,3

Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou
neshromažďuje, rozptyluje. Lukáš 11,23
1. Petrova 1,22–25 Koloským 2,1–7

23. čtvrtek Měj se k Bohu mlčelivě, duše má, nebo
od něho jest očekávání mé. Žalm 62,6 K

Poslouchala nás Lydie. Pán jí otevřel srdce, aby přijala,
co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14
Jan 17,9–19 Koloským 2,8–15
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24. pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních
očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš 5,21

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a
poznání. Koloským 2,3
Lukáš 23,50–56 Koloským 2,16–19

25. sobota Toto praví Hospodin: Když se najde
v hroznu šťáva, říkává se: „Nemař jej, je v něm po-
žehnání.“ Tak budu jednat kvůli svým služebníkům,
aby se nic nezmařilo. Izaiáš 65,8

Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec můj vinař jest.
Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odře-
zuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější
ovoce nesla. Jan 15,1–2 K
Jan 12,44–50 Koloským 2,20–23

Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země

Žalm 33,5)

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

26. neděle Kdo snažně následuje spravedlnosti a mi-
losrdenství, nalézá život, spravedlnost i slávu.

Přísloví 21,21 K
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Hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidá-
no. Lukáš 12,31

Ó nemluvte o zboží světa,
ni o vezdejší sličnosti;
jak brzy po nich bude veta
a v srdci žal se uhostí!
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám! 334,1

Jan 10,11–30 1. Petrova 2,21b–25 Žalm 23

27. pondělí Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny
k dodržování tvých nařízení! Žalm 119,5

Kdož by činil vůli Otce mého nebeského, tenť jest
bratr můj, i sestra má, i matka má. Matouš 12,50 K
4.Mojžíšova 27,12–23 Koloským 3,1–4

28. úterý Uvěřil lid, když uslyšeli, že navštívil Hos-
podin syny Izraelské, a že viděl ssoužení jejich. A
sklonivše se, poklonu učinili. 2.Mojžíšova 4,31 K

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého mi-
losrdenství. Lukáš 1,54
1. Korintským 4,9–16 Koloským 3,5–11

29. středa I to, když člověk jí a pije, a užívá dobrých
věcí ze všelijaké práce své, jest dar Boží.

Kazatel 3,13 K
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Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim pro-
kazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý
čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.

Skutky 14,17
Jan 17,20–26 Koloským 3,12–17

30. čtvrtek Narodí se nám dítě, bude nám dán syn,
na jehož rameni spočine vláda. Izaiáš 9,6

Bůh ho vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé
jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé
koleno – na nebi, na zemi i pod zemí.

Filipským 2,9–10
Efezským 4,8–16 Koloským 3,18–4,1
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Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.
Skutky 4,20 K

1. pátek Na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok
Hospodina zástupů. Aggeus 2,9

Můj dům bude domem modlitby. Lukáš 19,45–46
Matouš 26,30–35 Koloským 4,2–6

2. sobota Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou han-
bě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.

Jeremiáš 17,13

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce
zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.

Židům 3,12
Jan 14,1–6 Koloským 4,7–18

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

3. neděle Nebude zahanben, kdo skládá naději v te-
be, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.

Žalm 25,3
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Důvěřujeme v Boha skrze Krista. 2. Korintským 3,4

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
sprovodí nás všude.
On nás cestou života
podpírá a sílí,
a nás posléz přivede
k blaženému cíli. 315,5

Jan 15,1–8 1. Janova 5,1–4 Žalm 19

1728 Začátek hesel v Ochranově

4. pondělí Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho
paže se ujme vlády. Izaiáš 40,10

Když se ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete
se s ním v slávě. Koloským 3,4 K
Římanům 1,18–25 Joel 1,1–20

5. úterý Chvalte ho slunce s měsícem, chvalte ho
všechny jasné hvězdy! Vždyť on přikázal, a bylo to
stvořeno. Žalm 148,3. 5

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc,
neboť ty jsi stvořil všechno. Zjevení 4,11
2. Korintským 5,11–18 Joel 2,1–11
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6. středa Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých
slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše.

1. Královská 8,56

Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se na-
máhá, ale na Bohu, který se smilovává.

Římanům 9,15–16
Jan 8,31–36 Joel 2,12–17

7. čtvrtek Když se svévolník odvrátí od své zvůle,
jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti,
zachová svou duši při životě. Ezechiel 18,27

Zacheus řekl: Polovinu svého jmění, Pane, dávám
chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu
to čtyřnásobně. Lukáš 19,8
Římanům 8,7–11 Joel 2,18–27

8. pátek Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi
všemi lidmi divy jeho. Žalm 96,3 K

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení
pro každého, kdo věří. Římanům 1,16
Jan 19,1–7 Joel 3,1–5

9. sobota Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid,
který jsi vykoupil. 2.Mojžíšova 15,13

Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest.
Lukáš 6,36 K

Zjevení 22,1–5 Joel 4,1–21
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Cantate
(Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné
věci učinil. Žalm 98,1 K

10. neděle Mojžíš řekl: „Jestliže jsem, Panovníku, na-
lezl u tebe milost, putuj prosím, Panovníku, upro-
střed nás.“ 2.Mojžíšova 34,9

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

Lukáš 24,29 K

Ó Pane, zůstaň s námi
a zažeň duše hlad,
svá otevírej Písma,
své slovo uč nás znát!
Ó Pane, zůstaň s námi,
až ohrozí nás hřích,
až v setbu dobra padnou
nám kroupy, led a sníh! 462,2

Matouš 11,25–30 Koloským 3,12–17 Žalm 45

11. pondělí Služte Hospodinu s veselím, předstupte
před oblíčej jeho s prozpěvováním. Žalm 100,2 K

Služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte
trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,11–12
Jakubova 1,17–27 Skutky 1,1–14
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12. úterý Příchozího budeš milovati jako sebe samé-
ho. 3.Mojžíšova 19,34 K

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce
ke všem, tak jako i my vás milujeme.

1. Tesalonickým 3,12
Lukáš 19,36–40 Skutky 1,15–26

13. středa Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl; všechna
tvá přikázání jsou spravedlivá. Žalm 119,172

Děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo
Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží,
jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve
vás, kteří věříte. 1. Tesalonickým 2,13
Římanům 15,14–21 Skutky 2,1–13

14. čtvrtek Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a
dobrému zlé, kladouce tmu za světlo, a světlo za tmu.

Izaiáš 5,20 K

Vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrt-
vé. 1. Petrova 4,5
1. Korintským 14,6–9.15–19 Skutky 2,14–28

15. pátek Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví
budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou.

Ozeáš 14,9
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Prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši, jakož jste
přijali od nás, kterak byste měli choditi a líbiti se
Bohu, v tom abyste se rozhojnili více. 1. Te 4,1 K
Lukáš 22,39–46 Skutky 2,29–36

16. sobota Hospodin zkoumá srdce všech, postřeh-
ne každý výtvor mysli. 1. Paralipomenon 28,9

Pán řekl Pavlovi: „Proto jsem se ti zjevil, abych tě
učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil
a co ti ještě dám poznat.“ Skutky 26,16
Jan 6,60–69 Skutky 2,37–41

Rogate
(Modlete se!)

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

17. neděle Když jsme byli poníženi, rozpomněl se
na nás, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,23

Bůh nám vzbudil mocného spasitele z rodu Davida,
svého služebníka, zachránil nás od našich nepřátel a
z rukou všech, kteří nás nenávidí. Lukáš 1,69. 71

Otče všeliké moci,
přispěj svatou pomocí,
z milosrdenství svého
posiluj lidu mdlého. 56,2

Jan 16,23–33 1. Timoteovi 2,1–6 Žalm 30
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18. pondělí Lepší je maličko se spravedlností než
mnoho výtěžků s bezprávím. Přísloví 16,8

Jan řekl celníkům: Nevymáhejte víc, než máte naříze-
no. Lukáš 3,13
1. Královská 3,5–15 Skutky 2,42–47

19. úterý Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho
slitování nekončí. Pláč 3,22

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby ně-
kdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

2. Petrova 3,9
2.Mojžíšova 17,8–13 Skutky 3,1–10

20. středa Nebudeš zlořečit hluchému a slepému ne-
položíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého
Boha. 3.Mojžíšova 19,14

Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.
Římanům 14,19

Lukáš 11,1–4 Skutky 3,11–26

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

Jan 12,32

21. čtvrtek Hospodinův anděl se položí táborem ko-
lem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Žalm 34,8
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Dva muži v bílém rouchu řekli: Muži z Galileje, co tu
stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás
vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli
odcházet. Skutky 1,11
Lukáš 24,44–53 Skutky 1,3–11 Žalm 47

22. pátek Nebojte se lidských pomluv, neděste se
jejich hanobení! Izaiáš 51,7

Zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí
váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.

1. Petrova 3,16
Jan 18,33–38 Skutky 4,1–12

23. sobota Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce
raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není
v Gileádu balzám, což tam není lékař?

Jeremiáš 8,21. 22

Všecken zástup hledal se ho dotknouti; nebo moc
z něho vycházela, a uzdravovala všecky.

Lukáš 6,19 K
Efezským 6,18–24 Skutky 4,13–22

Ekumenický modlitební týden
Exaudi

(Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7)

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.
Jan 12,32
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24. neděle Běda těm, kteří připojují dům k domu a
slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako
byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš 5,8

O svrchní věci pečujte, ne o zemské. Koloským 3,2 K

On má mým potěšením býti,
mým klenotem, mou zálibou.
V něm nechť se srdce moje sytí
a oči mají pastvu svou.
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám! 334,2

Jan 15,26–16,4 Efezským 3,14–21 Žalm 27

25. pondělí Spasení tvého očekávám, ó Hospodine!
1.Mojžíšova 49,18 K

Bůh nás určil k tomu, abychom došli spásy skrze na-
šeho Pána Ježíše Krista. 1. Tesalonickým 5,9
Ezechiel 11,14–20 Skutky 4,23–31

26. úterý Čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaš-
tovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid
nezná Hospodinovy řády. Jeremiáš 8,7

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší;
ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.

Římanům 2,13
Lukáš 21,12–19 Skutky 4,32–37
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27. středa Panovníku, uzdrav mě a zachovej mi život!
Izaiáš 38,16

Jakmile malomocný Ježíše spatřil, padl tváří k zemi
a prosil ho: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On
vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“

Lukáš 5,12–13
Lukáš 12,8–12 Skutky 5,1–11

28. čtvrtek Neříkej: „Jak jednal se mnou, tak budu
jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů.“

Přísloví 24,29

Pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě
kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.

Matouš 5,39 K
Skutky 1,12–26 Skutky 5,12–16

29. pátek Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hos-
podin nepravosti, a v jehož duchu lsti není.

Žalm 32,2 K

Otec řekl: „Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hoduj-
me a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev,
a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“ Lukáš 15,23–24
Jan 19,25–27 Skutky 5,17–33

30. sobota Všech dnů let našich jest let sedmdesáte,
aneb jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesát let, a
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i to, což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída.
Žalm 90,10 K

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou
váhu věčné slávy. 2. Korintským 4,17
Zachariáš 4,1–14 Skutky 5,34–42

Den modliteb za evangelizaci
Neděle svatodušní

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hos-
podin zástupů. Zachariáš 4,6

31. neděle Nad zvukmnohých vod, nad sílu vln moř-
ských mnohem silnější jest na výsostech Hospodin.

Žalm 93,4 K

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na
jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe a všichni
byli naplněni Duchem svatým. Skutky 2,1–2. 4

Přijď, vodo života, vylej na svou zemi
potůčky živé,
vylej na vyprahlé v rozličném soužení
to dědictví své!
Pohleď, jak mé srdce tak žízní ve mně,
jsouc plno žádosti
po tobě, můj hosti.
dychtí toužebně. 137,2

Jan 14,23–27 Skutky 2,1–18 Žalm 118,1–14
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Petr pravil: „Vpravdě jsem shledal, že Bůh není přiji-
mač osob. Ale v každém národu, kdož se ho bojí a
činí spravedlnost, příjemný jest jemu“

Skutky 10,34–35 K

Svatodušní pondělí
1. pondělí Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když
je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své
ovce. Ezechiel 34,12

Ježíš řekl: Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale
hříšníky. Lukáš 5,32

To majíce v paměti,
obraťme se k Pánu,
pokud ráčí otvírati
milosti své bránu. 255,6

Matouš 16,13–19 1. Korint. 12,4–11 Žalm 118,15–29

2. úterý Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem
i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat
jeho ruce a ptát se ho: „Co to děláš?“ Daniel 4,32

Bůh odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu
a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2,15
Skutky 4,23–31 Skutky 6,1–7
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3. středa Mému srdci dáváš větší radost, než mívají
oni z hojných žní a vinobraní. Žalm 4,8

Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost
a pokoj a radost v Duchu svatém. Římanům 14,17 K
Skutky 8,9–25 Skutky 6,8–15

4. čtvrtek Budiž draze vážen život můj před Hospo-
dinem, aby mne vysvobodil ze vší úzkosti.

1. Samuelova 26,24 K

Podaří-li se pastýři ovci nalézt, amen, pravím vám,
bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti,
které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeské-
ho Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých.

Matouš 18,13–14
Skutky 11,1–18 Skutky 7,1–16

5. pátek Neznesvětíte mé svaté jméno.
3.Mojžíšova 22,32

Veďte život hodný Kristova evangelia, zakotveni v jed-
nom Duchu s námi v zápasu o víru v evangelium.

Filipským 1,27
Skutky 11,19–26 Skutky 7,17–29

6. sobota Dostihly mne mé nepravosti, tak že pro-
hlédnouti nemohu; Hospodine, pospěšiž ku pomoci
mé. Žalm 40,13–14 K
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Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista
spravedlivého. 1. Janova 2,1
Skutky 18,1–11 Skutky 7,30–43

Neděle svaté Trojice
Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka
země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K

7. neděle Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, na-
ši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď,
všichni jsme tvůj lid. Izaiáš 64,9

Ježíš řekl Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra
neselhala. Lukáš 22,32

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhnev jen silou tvou
v boj bude nesena. 284,2

Jan 3,1–15 Římanům 11,32–36 Žalm 29

8. pondělí Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si
bohy stříbrné ani zlaté. 2.Mojžíšova 20,23



69 ČERVEN

Rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než
Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.

1. Korintským 2,2
Jeremiáš 10,6–12 Skutky 7,44–53

9. úterý Dej se do práce a nechť je s tebouHospodin!
1. Paralipomenon 22,1

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.
Lukáš 10,3

Izaiáš 43,8–13 Skutky 7,54–8,3

10. středa Hledejte Hospodina a síly jeho, hledejte
tváři jeho ustavičně. Žalm 105,4 K

Každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a to-
mu, kdož tluče, bude otevříno. Lukáš 11,10 K
Skutky 17,16–34 Skutky 8,4–25

11. čtvrtek Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem
se kdy provinil, ti není skryto. Žalm 69,6

Kristus vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila
proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

Koloským 2,14
Efezským 4,1–7 Skutky 8,26–40

12. pátek Jób Hospodinu odpověděl: „Co ti odpo-
vím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa
ruku.“ Jób 40,3. 4
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Nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než
abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem do-
stal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.

Skutky 20,24
Lukáš 23,44–49 Skutky 9,1–9

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

Milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic ne-
čekejte zpět. Lukáš 6,35
Jan 14,7–14 Skutky 9,10–19

1. neděle po sv. Trojici
Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá
mne. Lukáš 10,16

14. neděle Duši mou očerstvuje, vodí mne po stez-
kách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3 K

Když má pastýř všecky ovce venku, kráčí před nimi
a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Jan 10,4

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

Lukáš 16,19–31 1. Janova 4,16b–21 Žalm 13
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15. pondělí Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez
domova, ujímá se sirotka i vdovy. Žalm 146,9

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Je-
žíši. Filipským 2,5
Lukáš 10,1–16 Skutky 10,19b–31

16. úterý Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své mi-
losrdenství mě zachraň! Žalm 6,5

Ježíš řekl chromé: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“
a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila
Boha. Lukáš 13,12–13
Jeremiáš 36,1–31 Skutky 9,32–43

17. středa Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezaklá-
dá na své moci! Žalm 9,20

Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
Matouš 10,24

1. Tesalonickým 2,1–12 Skutky 10,1–23a

1722 započala výstavba Ochranova

18. čtvrtek Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitová-
ní a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný,
který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, kte-
rý odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka
nenechává bez trestu! 2.Mojžíšova 34,6–7
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Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a
nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

Římanům 1,18
Jan 21,15–19 Skutky 10,23b–33

19. pátek Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by
mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, kte-
rýž učinil nebe i zemi. Žalm 121,1–2 K

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím
jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22
Lukáš 22,24–30 Skutky 10,34–48

20. sobota Toto praví Hospodin: Jako jsem uvedl
na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu
všechno to dobro, které jsem jim slíbil. Jeremiáš 32,42

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože na-
vštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68
Filipským 1,12–18a Skutky 11,1–18

2. neděle po sv. Trojici
Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi
jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

21. neděle Nejsem hoden veškerého tvého milosr-
denství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku
prokázal. 1.Mojžíšova 32,11
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Maria řekla: Sklonil se ke své služebnici v jejím poní-
žení. Učinil se mnou veliké věci. Lukáš 1,48–49

Jen věrně, Pán co svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém.
Jen pros a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k Bohu lne,
ten na věky se nepohne. 375,6

Lukáš 14,15–24 Efezským 2,17–22 Žalm 28

22. pondělí Dobrotivý jsem, dí Hospodin, aniž dr-
žím hněvu na věčnost. Jen toliko poznej nepravost
svou, že jsi od Hospodina Boha svého odstoupila.

Jeremiáš 3,12–13 K

Šimon Petr řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já
jsem člověk hříšný.“ Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se,
od této chvíle budeš lovit lidi.“ Lukáš 5,8. 10
Přísloví 9,1–10 Skutky 11,19–30

23. úterý Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc ne-
bude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věč-
ným. Izaiáš 60,20

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abys-
te byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny upro-
střed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviť-
te jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským 2,14–15
2.Mojžíšova 2,11–25 Skutky 12,1–17
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Památka Jana Křtitele
Onť musí růsti, já pak menšiti se. Jan 3,30 K

24. středa Budete mi královstvím kněží, pronárodem
svatým. 2.Mojžíšova 19,6

Jan Křtitel řekl: Čiňte ovoce hodné pokání. Lk 3,8 K

Nechť se ani pro dary tvé,
jichž propůjčuješ z lásky své,
pyšně nikdy nevypínám,
nižším bližním nepohrdám. 271,8

Lukáš 1,57–80 Skutky 19,1–7 Skutky 12,18–25

25. čtvrtek Všechno, co vám přikazuji, budete bed-
livě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho
neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

Kdo by zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání
a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen
za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten
bude v království nebeském vyhlášen velkým.

Matouš 5,19
1. Timoteovi 6,11–16 Skutky 13,1–12

26. pátek Pravému soudu a umění vyuč mne.
Žalm 119,66 K

Víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše.
1. Tesalonickým 4,2

Malachiáš 3,19–24 Skutky 13,13–25
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27. sobota Vy izraelské hory, já jsem s vámi, obrátím
se k vám a budete obdělávány a osívány. Ezechiel 36,9

Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, za-
chovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí
přinášejí úrodu. Lukáš 8,15
Matouš 27,46–49 Skutky 13,26–43

3. neděle po sv. Trojici
Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahy-
nulo. Lukáš 19,10 K

28. neděle Připomínám si tvé dávné soudy, Hospo-
dine, v tom najdu útěchu. Žalm 119,52

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý.
Zjevení 1,17–18

Ó pomoz, nedej klesat
u víře, Ježíši!
Dej, v ní ať mohu plesat
i v bídě nejvyšší.
Dej šťastně bojovati,
rač k vítězství mne vést,
ať mohu zazpívati,
řka: Dokonáno jest. 483,3

Lukáš 15,1–32 1. Timoteovi 1,12–17 Žalm 12

29. pondělí Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko
odpadli. Izaiáš 31,6
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Čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové
vaši. Skutky 3,19 K
Lukáš 5,27–32 Skutky 13,44–52

30. úterý Ukryje mne v stánku svém, v den zlý scho-
vá mne v skrýši stanu svého. Žalm 27,5 K

Farizeové řekli jemu: „Mistře, tato žena jest postižena
při skutku, když cizoložila.“ Zdvihl se a řekl jim: „Kdo
jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem.“

Jan 8,4. 7 K
2.Mojžíšova 32,30–33,1 Skutky 14,1–7



77 ČERVENEC

ČERVENEC
Radujte se v Pánu! Filipským 3,1

1. středa Buď mi skalním příbytkem a budu se tam
uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skal-
ní štít, moje pevná tvrz! Žalm 71,3

Učedlníci byli ve velkém nebezpečí. Přistoupili k Je-
žíšovi a probudili ho se slovy: „Mistře, Mistře, zahy-
neme!“ Lukáš 8,23–24
Jan 5,1–16 Skutky 14,8–20a

2. čtvrtek Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy
zpívati budu jménu tvému, ó Nejvyšší. Žalm 9,3 K

Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,47
Matouš 18,15–20 Skutky 14,20b–28

3. pátek Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě
léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj
hrad. Přísloví 29,25

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odmě-
něna. Židům 10,35
Matouš 27,3–10 Skutky 15,1–12

4. sobota Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho
bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

Žalm 147,11
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Ježíš řekl Šimonovi: Tato žena vzácným olejem poma-
zala mé nohy. Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou
jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku.

Lukáš 7,46–47
Římanům 8,1–6 Skutky 15,13–35

4. neděle po sv. Trojici
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte
zákon Kristův. Galatským 6,2

5. neděle Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi
nedocházel podle slova Hospodinova.

1. Královská 17,16

A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte
se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš
Otec přece ví, že to potřebujete. Lukáš 12,29–30

Z tvé lásky, Hospodine,
bohatství naše plyne.
Marné se péčí soužit,
marné si vzdorně zoufat;
nejlíp jen tobě sloužit
a ve tvou milost doufat. 409,2

Lukáš 6,36–42 Římanům 14,10–13 Žalm 7

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

6. pondělí Hle, Hospodinova ruka není krátká na
spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Což to
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nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho
Boha? Izaiáš 59,1–2

Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakubova 4,7

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

Lukáš 5,17–26 Skutky 15,36–16,5

1415 upálen mistr Jan Hus v Kostnici

7. úterý Podpírat tě bude spravedlnost, zbavena útis-
ku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží.

Izaiáš 54,14

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo
dát vám království. Lukáš 12,32
Nehemiáš 9,1–3. 29–36 Skutky 16,6–15

8. středa Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce.
Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástu-
pů. Jeremiáš 15,16
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Ježíš řekl: Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají
je. Lukáš 11,28
Marek 11,20–26 Skutky 16,16–24

9. čtvrtek Tak tomu bude s mým slovem, které vy-
chází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou,
nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem
je poslal. Izaiáš 55,11
Kristus říká: Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem
vám přikázal. Matouš 28,19–20
1. Korintským 12,19–26 Skutky 16,25–40

10. pátek Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je
ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede
ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům
vod. Izaiáš 49,10
Kristus říká: Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly
ho v hojnosti. Jan 10,10
Lukáš 23,17–26 Filipským 1,1–11

11. sobota Nebudeš dychtit po ženě svého bližního.
5.Mojžíšova 5,21

Ježíš řekl: Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na
ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

Matouš 5,28
2. Korintským 13,10–13 Filipským 1,12–18a
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5. neděle po sv. Trojici
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,
je to Boží dar. Efezským 2,8

12. neděle Hospodin utištěným dopomáhá k právu,
hladovým chléb dává. Žalm 146,7

Ježíš řekl: „Duch Hospodinův jest nade mnou; pro-
to mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou
zvěst.“ Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě
slyšeli. Lukáš 4,18. 21

Vidí Pán, komu se křivda děje,
vidí, kdo trestu zaslouží,
ubohé, hladové živit spěje
vším, co jim k blahu poslouží.
Hříšníky, Pane, káráváš,
sirotky, vdovy v péči máš.
Haleluja! Haleluja! 60,4

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

13. pondělí Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách
a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta
dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou
klid.“ Jeremiáš 6,16

Pavel řekl místodržiteli: Přiznávám se ti však k tomu,
že podle směru, který oni označují za sektu, sloužím
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Bohu svých předků: Věřím všemu, co je napsáno v zá-
koně Mojžíšově a v prorockých knihách.

Skutky 24,14
Lukáš 6,12–19 Filipským 1,18b–26

14. úterý Člověk narozený z ženy má krátký věk,
avšak nepokoje do sytosti. Jób 14,1

Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíji-
telné. 1. Korintským 15,42
1.Mojžíšova 35,1–5a.9–15 Filipským 1,27–2,4

15. středa Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Ne-
smírný je jejich počet. Žalm 139,17

Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, sprave-
dlností, posvěcením a vykoupením.

1. Korintským 1,30
Ezechiel 2,3–8a Filipským 2,5–11

16. čtvrtek Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž
doufá v tebe! Žalm 84,13

Ježíš řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opus-
til dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti
pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mno-
hokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.

Lukáš 18,29–30
Skutky 15,4–12 Filipským 2,12–18



83 ČERVENEC

17. pátek On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Žalm 18,31

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Římanům 8,31

Lukáš 22,31–34 Filipským 2,19–30

18. sobota Hleď, dnes vám předkládám požehnání
i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat pří-
kazy Hospodina, svého Boha, a zlořečení, když ne-
budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha.

5.Mojžíšova 11,26–27

Anebo je království nebeské, jako když obchodník,
který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou
perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.

Matouš 13,45–46
Filipským 3,12–16 Filipským 3,1–11

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

19. neděle Požehnán buď Hospodin, který podle
svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu.

1. Královská 8,56

Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v ča-
se, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího
odpočinutí. Židům 4,1
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Stádce malé, prokřikuj!
Vjít máš v odpočinek svůj;
Kde je Ježíš, též máš být,
odměnu tam věčnou vzít. 191,4

Matouš 28,16–20 Římanům 6,3–11 Žalm 26

20. pondělí Cožpak může zapomenout žena na své
pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Izaiáš 49,15

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat
dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha sva-
tého těm, kdo ho prosí! Lukáš 11,13
2.Mojžíšova 14,15–22 Filipským 3,12–16

21. úterý Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se
svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní.

Ezechiel 20,11

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá,
neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,36
Skutky 2,32–40 Filipským 3,17–21

22. středa Když budete prodávat něco svému bližní-
mu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte
jeden druhého. 3.Mojžíšova 25,14
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Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před
Bohem, nýbrž i před lidmi. 2. Korintským 8,21
Skutky 16,23–34 Filipským 4,1–9

23. čtvrtek Vždyť Hospodin lid svůj neodvrhne, své
dědictví neopustí. Žalm 94,14

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

Matouš 18,1–6 Filipským 4,10–23

24. pátek Hospodin mne poslal, abych vyhlásil léto
milostivé Hospodinovo a den pomsty Boha našeho.

Izaiáš 61,1–2 K

My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme
si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.

1. Tesalonickým 5,8
Jan 19,31–37 Skutky 17,1–15

25. sobota Ó ať jsou naplněna ústa má chválením
tebe, přes celý den slavením tebe. Žalm 71,8 K

Ústa mluví, čím srdce přetéká. Lukáš 6,45
Zjevení 3,1–6 Skutky 17,16–34

7. neděle po sv. Trojici
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Bo-
žího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19
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26. neděle Bázeň před Hospodinem znamená nená-
vidět zlo. Přísloví 8,13

Vy pak, bratří, neoblevujte dobře činíce.
2. Tesalonickým 3,13

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech,
slávu tvou vždy hlásat nech. 346,1

Jan 6,1–15 Skutky 2,41a.42–47 Žalm 21

27. pondělí Rozjasni tvář nad svou zpustošenou sva-
tyní, kvůli sobě, Panovníku. Daniel 9,17

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
2. Paralipomenon 30,13–22 Skutky 18,1–22

28. úterý Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti
chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých di-
vech. Žalm 75,2

Chromý vyskočil na nohy, vešel s nimi do chrámu,
skákal radostí a chválil Boha. Skutky 3,8
Matouš 22,1–14 Skutky 18,23–19,7
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29. středa Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý
a Král věčný. Jeremiáš 10,10

Pilát se otázal: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš mu odpověděl:
„Ty sám to říkáš.“ Lukáš 23,3
Zachariáš 8,9–17 Skutky 19,8–22

30. čtvrtek Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospo-
din, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého
syna. 5.Mojžíšova 8,5

Kristus říká: Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali,
jako jsem jednal já. Jan 13,15
1. Korintským 10,16–17 Skutky 19,23–40

31. pátek Máš útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího
svůj domov. Žalm 91,9

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

Filipským 4,6
Lukáš 22,14–20 Skutky 20,1–16
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Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin roz-
jasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin
obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

4.Mojžíšova 6,24–26

1. sobota Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať
z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševě-
doucí, neobstojí před ním lidské činy.

1. Samuelova 2,3

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým
činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy.

1. Janova 3,18–19
Lukáš 22,14–20 Skutky 20,17–38

8. neděle po sv. Trojici
Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota,
spravedlnost a pravda. Efezským 5,8–9

2. neděle Přísahal jsem ti a vešel s tebou v smlouvu,
je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou.

Ezechiel 16,8

Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.
1. Korintským 3,23
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Neb jsme draze koupeni,
tvou krví zaplaceni;
ty jsi náš Pán jediný,
nemá k nám práva jiný. 169,6

Matouš 5,13–16 Efezským 5,8b–14 Žalm 11

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

2.Mojžíšova 32,26

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť
jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jed-
nomu se přidá, a druhým pohrdne. Lukáš 16,13
Jakubova 2,14–26 Skutky 21,1–4

4. úterý Hospodin na zem vysílá svůj výrok, rychle
běží jeho slovo. Žalm 147,15

I k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na
celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho
dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti. Koloským 1,5–6
2. Korintským 6,11–7,1 Skutky 21,15–26

5. středa Pokloníš se před Hospodinem, svým Bo-
hem, a budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal
Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu.

5.Mojžíšova 26,10.11
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V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu
a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7
Jakubova 3,13–18 Skutky 21,27–40

6. čtvrtek Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří
byli s ním: „Zbavte se cizích bohů, které máte mezi
sebou! Očisťte se!“ 1.Mojžíšova 35,2

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
Koloským 2,6

Lukáš 11,33–41 Skutky 22,1–21

7. pátek Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvuč-
ně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při životě,
nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Žalm 66,8–9

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém
bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napo-
mínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy,
chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Koloským 3,16
Jan 18,19–24 Skutky 22,22–30

8. sobota Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se
mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich
synům po nich. Jeremiáš 32,39
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Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni
i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.

Římanům 15,5
Filipským 2,12–18 Skutky 23,1–11

9. neděle po sv. Trojici
Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává,
a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Lukáš 12,48

9. neděle Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami,
o nichž nic nevědí, je budu vodit. Izaiáš 42,16

Kristus říká: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby
nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

Boží říš, Boží říš,
z noci věků svítá již.
V záři její život vstává
tam, kde ležel smrti stín,
pochyb mrak se protrhává,
spravednosti slunce stoupá výš,
dní se již, dní se již! 232,1

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

10. pondělí Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl
se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.

Žalm 50,2–3
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A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn,
toho poslouchejte.“ Lukáš 9,35
1. Královská 3,16–28 Skutky 23,12–35

11. úterý Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh,
Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do
tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho
přikázání. 5.Mojžíšova 7,9
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem
a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1. Timoteovi 2,5
Ezechiel 3,16–21 Skutky 14,1–21

12. středa Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o mi-
losrdenství se připravují. Jonáš 2,9
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností,
nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za před-
nějšího než sebe. Filipským 2,3
Matouš 19,4–15 Skutky 24,22–27

13. čtvrtek Hospodine, kéž mě zahrne tvé slitování
a budu žít. Žalm 119,77
A když uslyšeli sousedé a příbuzní Alžběty, že jí Pán
prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu
s ní. Lukáš 1,58

Beránku náš milý,
hle, zde lid je tvůj,
sešli v tuto chvíli
na nás plamen svůj!
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Projdi zástup celý,
jenž byl Otcem dán
tobě Spasiteli,
za mzdu muk a ran. 211,1

Efezským 5,15–20 Skutky 25,1–12

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

14. pátek Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci
i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít
tvé jméno. 1. Královská 8,29

Ježíš řekl: Brány pekel mou církev nepřemohou.
Matouš 16,18

Jan 19,9–16a Skutky 25,13–27

15. sobota Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš
o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co
chci dělat. Žalm 139,1–2

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a
proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale
Bohu, který zkoumá naše srdce. 1. Tesalonickým 2,4
Lukáš 12,42–48 Skutky 26,1–23

10. neděle po sv. Trojici
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž
si zvolil za dědictví. Žalm 33,12
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16. neděle Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýt-
nutí. Přísloví 16,18

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrd-
ný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

Koloským 3,12

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
Nedej se mít pyšně, hrdě,
k bližním mstivě snad a tvrdě!
Nechť křivdy tobě samému
Soudci poroučím pravému. 271,1 -5

Lukáš 19,41–48 Římanům 9,1–8. 14–16 Žalm 62

17. pondělí Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako
vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11

Kristus říká: Kdo věří ve mne, proudy živé vody po-
plynou z jeho nitra, jak praví Písmo. Jan 7,38
Římanům 11,1–12 Skutky 26,24–32

18. úterý Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede
se jemu šťastně; ale kdož je vyznává a opouští, milo-
srdenství důjde. Přísloví 28,13 K
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Syn řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.

Lukáš 15,21
Lukáš 21,5–6. 20–24 Skutky 27,1–12

19. středa Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hos-
podin jediný. 5.Mojžíšova 6,4

Ježíš zákoníkovi řekl: Správně jsi odpověděl. To čiň a
budeš živ. Lukáš 10,26. 28
Jan 4,19–26 Skutky 27,13–26

20. čtvrtek Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu
Jákobovu! Žalm 81,2

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo
dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13
Římanům 11,13–24 Skutky 27,27–44

21. pátek Kdo důvěřuje Hospodinu, bude jako
strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodní-
ho toku. V roce sucha se ničeho neobává, nepřestává
nést plody. Jeremiáš 17,7–8

Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní
nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Lukáš 6,44
Lukáš 23,27–31 Skutky 28,1–16

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova
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22. sobota Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on
chrání tvůj život. Žalm 121,7

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude stře-
žit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7
5.Mojžíšova 4,27–40 Skutky 28,17–31

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

1. Petrova 5,5

23. neděle Dotazujte se na Hospodina, dokud je
možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.

Izaiáš 55,6

Ježíš řekl: Můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili,
když je ženich s nimi? Lukáš 5,34

Už se chystá zaslíbená hostina,
blahoslaven, kdo měl doteď hlad,
je dost místa, za chvíli se začíná,
není třeba vstupné s sebou brát.
Píseň novou čistým tichým hlasem
za dveřmi si zítřek notuje,
těsto už je prosyceno kvasem,
nové víno v sudech prac Svítá 204,3

Lukáš 18,9–14 Efezským 2,4–10 Žalm 17

24. pondělí Blaze tomu, kdomá pochopení pro nuz-
ného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2
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Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Matouš 5,7

Ezechiel 17,1–6. 22–24 4.Mojžíšova 6,22–27

25. úterý Bůh odhaluje hlubiny a skryté věci.
Daniel 2,22

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a
nic skrytého, co nebude poznáno. Lukáš 12,2
1.Mojžíšova 19,15–26 4.Mojžíšova 9,15–23

26. středa On svým andělům vydal o tobě příkaz,
aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11

Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl:
„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta
a buď tam, dokud ti neřeknu.“ Matouš 2,13
Marek 7,24–30 4.Mojžíšova 10,11–36

27. čtvrtek Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad
svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své
mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám
vedl svůj lid. 5.Mojžíšova 32,11

Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo
jsou jeho. 2. Timoteovi 2,19
1. Petrova 5,1–5 4.Mojžíšova 11,1–23

28. pátek Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají
tvou chválu. Žalm 51,17
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Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým
řeč. Marek 7,37
Lukáš 22,54–62 4.Mojžíšova 11,24–35

29. sobota Obracím k nim svůj zrak v dobrém. Zno-
vu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevy-
kořením, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 24,6

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět sou-
dil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17
Izaiáš 26,1–6 4.Mojžíšova 12,1–16

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

Izaiáš 42,3

30. neděle Bázeň před Hospodinem napomíná
k moudrosti. Přísloví 15,33

Krista zvěstujeme, když se vší moudrostí napomíná-
me a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést
před Boha jako dokonalé v Kristu. Koloským 1,28

Ó křesťané, jimž hlásá
se slovo života,
nechť vzejde, dbejte, spása,
kde bludu temnota;
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nechť světlo pravdy září,
by jasný vzplanul den
a na vší země tváři
byl Kristus veleben. 240,2

Marek 7,31–37 Skutky 9,1–20 Žalm 119,49–56

31. pondělí Bůh má srdce moudré a nesmírnou sílu,
což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, ne-
boť „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává
milost“. 1. Petrova 5,5
Matouš 9,27–34 4.Mojžíšova 13,1–3.17–33
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ZÁŘÍ

Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Lukáš 12,34

1. úterý Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi,
kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím
zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi
jejich hanby. Sofoniáš 3,19

Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané osprave-
dlní z víry a neobřezané skrze víru. Římanům 3,30
4.Mojžíšova 12,1–15 4.Mojžíšova 14,1–25

2. středa Jestliže budeš opravdově poslouchat Hos-
podina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny je-
ho příkazy, požehnaný budeš při svém vcházení a
požehnaný při svém vycházení. 5.Mojžíšova 28,1.6

Kristus říká: Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává
mé slovo, nezemře navěky. Jan 8,51
Matouš 17,14–21 4.Mojžíšova 14,26–38

3. čtvrtek Proč by měly pronárody říkat: „Kde je ten
jejich Bůh?“ Náš Bůh je v nebesích a všechno, co
chce, koná. Žalm 115,2. 3
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Bůh prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli po-
chopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby
této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Sk 17,30
Jakubova 5,13–16 4.Mojžíšova 14,39–45

4. pátek Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh,
jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2

Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu
zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na
mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.

Filipským 1,20
Lukáš 23,6–12 4.Mojžíšova 17,16–26

5. sobota Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným
smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.

Přísloví 19,17

Ježíš řekl: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš,
rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď
a následuj mne! Lukáš 18,22
Izaiáš 57,15–19 4.Mojžíšova 20,1–13

13. neděle po sv. Trojici
Kristus říká: Cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.

Matouš 25,40
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6. neděle Bůh řekl: Položil jsem na oblak svou duhu,
aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

1.Mojžíšova 9,13

Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež
není založena na liteře, nýbrž na Duchu.

2. Korintským 3,6

Pane, tobě chci sloužiti na své cestě,
vděčně na tvůj kříž vzpomínat od rána celý den.
Odvahu z něho brát, potřebným pomáhat,
Pane, jako ty sloužit chci na své cestě.

Svítá 249,3

Lukáš 10,25–37 1. Janova 4,7–12 Žalm 119,57–64

7. pondělí Což může člověk být před Bohem spra-
vedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek
jedinou nezodpoví. Jób 9,2–3

Děj se vůle Páně! Skutky 21,14
5.Mojžíšova 15,1–11 4.Mojžíšova 20,22–29

8. úterý Zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospo-
dina. Ozeáš 10,12

Ježíš řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět,
není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62
Amos 5,4–15 4.Mojžíšova 21,4–9
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9. středa Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s ná-
mi; na tebe s důvěrou čekáme! Žalm 33,22

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich
srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Římanům 5,5
5.Mojžíšova 24,10–22 4.Mojžíšova 21,21–35

10. čtvrtek Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať
žádná ničemnost mě neovládne, Hospodine!

Žalm 119,133

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali
chléb a modlili se. Skutky 2,42
Skutky 4,32–37 4.Mojžíšova 22,1–20

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

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké.
Lukáš 16,10

Matouš 26,47–56 4.Mojžíšova 22,21–41

12. sobota Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je ská-
la, ne-li Bůh náš! Žalm 18,32

Pavel řekl: Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti,
které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi
všemi, kdo jsou posvěceni. Skutky 20,32
Judova 1. 2.20–25 4.Mojžíšova 23,1–12
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14. neděle po sv. Trojici
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žád-
né jeho dobrodiní! Žalm 103,2

13. neděle Hospodin stanul po pravici ubožáku, aby
ho zachránil před jeho soudci. Žalm 109,31

Když vůdcové a starší viděli odvahu Petrovu i Jano-
vu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli;
poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.

Skutky 4,13

Vidí Pán, komu se křivda děje,
vidí, kdo trestu zaslouží,
ubohé, hladové živit spěje
vším, co jim k blahu poslouží.
Hříšníky, Pane, káráváš
sirotky, vdovy v péči máš.
Haleluja! Haleluja! 60,4

Lukáš 17,11–19 Římanům 8,12–17 Žalm 119,65–72

14. pondělí Ti, které shromáždil ze všech zemí, od
východu, od západu, severu i moře, ti ať vzdají Hos-
podinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi
koná. Žalm 107,3. 8

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bo-
hu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním Kris-
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tus smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil
smrt. Koloským 1,21–22
2. Timoteovi 1,1–7 4.Mojžíšova 23,13–30

15. úterý Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2.Mojžíšova 20,3

Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal
jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť
to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade
všecko. Filipským 3,7–8
Jan 9,24–38(39–41) 4.Mojžíšova 24,1–25

16. středa Hospodin usmrcuje i obživuje, do pod-
světí přivádí a vyvádí též odtud. 1. Samuelova 2,6

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať
žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8
Filemonovi 1–22 4.Mojžíšova 27,12–23

1741 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším
v Jednotě bratrské. Den slu

17. čtvrtek Proto Bůh vedl lid oklikou, cestou přes
poušť k Rákosovému moři. 2.Mojžíšova 13,18

Mudrci potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli
k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

Matouš 2,12
1. Paralipomenon 29,9–18 Lukáš 12,1–12
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18. pátek Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zá-
stupů! Žalm 84,2

Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední
modlitbě. Skutky 3,1
Jan 13,31–35 Lukáš 12,13–21

19. sobota Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli!
Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!
Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě ne-
přítele. Sofoniáš 3,14–15

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

1. Petrova 2,24
2. Tesalonickým 2,13–17 Lukáš 12,22–34

15. neděle po sv. Trojici
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží. 1. Petrova 5,7

20. neděle Prokaž dobro Sijónu svou přízní, Hospo-
dine! Žalm 51,20

Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě
velmi rostl. Skutky 6,7

Co bylo zrnem hořčičným,
cos denně skrápěl deštěm svým
jak strom se rozvětvilo;
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teď spěchá mnohý světa lid
své rty i srdce otevřít,
tvé spásy hlásat dílo;
pravé, zdravé símě Boží,
nyní množí s námi spolu
všeho světa po údolu. 239,2

Matouš 6,25–34 1. Petrova 5,5c–11 Žalm 20

21. pondělí Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav
země výzvu: „Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá
spása!“ Izaiáš 62,11

Jan všem řekl: Já vás křtím vodou. Přichází však někdo
silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal ře-
mínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým
a ohněm. Lukáš 3,16
Filipským 4,8–14 Lukáš 12,35–48

22. úterý Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed
země koná spásné činy. Žalm 74,12

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Filipským 4,13

1. Timoteovi 6,3–11 Lukáš 12,49–53

23. středa Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlí-
žej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Izaiáš 41,10
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Učedníci řekli: My pak budeme i nadále věnovat vše-
chen svůj čas modlitbě a kázání slova. Skutky 6,4
Skutky 27,33–44 Lukáš 12,54–59

24. čtvrtek Hospodine zástupů, soudce spravedlivý,
tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš 11,20

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo
pro Boží soud. Římanům 12,19
Lukáš 10,38–42 Lukáš 13,1–5

25. pátek Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal
o pomoc a uzdravils mě. Žalm 30,3

Jeden z uzdravených malomocných, jakmile zpozo-
roval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem
velebil Boha. Lukáš 17,15
Lukáš 22,35–38 Lukáš 13,6–9

26. sobota Až potud nám Hospodin pomáhal.
1. Samuelova 7,12

Pavel píše: Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych
mohl dovršit zvěstování evangelia. 2. Timoteovi 4,17
Lukáš 6,20–26 Lukáš 13,10–17

16. neděle po sv. Trojici
Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející
život v evangeliu. 2. Timoteovi 1,10
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27. neděle Hospodin, náš Bůh, nechť nakloní naše
srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách.

1. Královská 8,58

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, má-
me společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna,
nás očišťuje od každého hříchu. 1. Janova 1,7

Ať každý věrně vládne
v svém díle svěřeném,
a z všech tvých slov ať žádné
nám není břemenem;
ať rádi pro tebe vše, co nás tebe dálí,
hned vrhnem od sebe
a v klín tvůj, věčný Králi,
nechť spějem do nebe. 175,6

Jan 11,1–3. 17–27.41–45 2. Timoteovi 1,7–10 Žalm 25

28. pondělí Jak je vzdálen východ od západu, tak od
nás Hospodin vzdaluje naše nevěrnosti. Žalm 103,12

U Boha není nic nemožného. Lukáš 1,37
Římanům 6,18–23 Lukáš 13,18–21

29. úterý Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a
jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno
závisí. Kazatel 12,13
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Kristus říká: Milujete-li mne, budete zachovávat má
přikázání. Jan 14,15
Zjevení 12,7–12 Lukáš 13,22–30

30. středa I poznáš, že já jsem Hospodin, že se ne-
zklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne.

Izaiáš 49,23

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se
zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte,
že vaše práce není v Pánu marná. 1. Korintským 15,58
1.Mojžíšova 16,6b–14 Lukáš 13,31–35
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ŘÍJEN
Bůh říká: A dám jim jedno srdce a vložím do jejich
nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce ka-
menné a dám jim srdce z masa. Ezechiel 11,19

1. čtvrtek Hospodin, váš Bůh, vás přivede do odpo-
činutí a dá vám tuto zemi. Jozue 1,13

Ježíš řekl: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají
komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu
máte vy než ptáci! Lukáš 12,24
Zjevení 14,6–7. 13–16 Lukáš 14,1–6

2. pátek K tobě, Hospodine, volám, nebuď ke mně
hluchý, skálo moje. Žalm 28,1

Malomocní hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad
námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se
kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni. Lukáš 17,13–14
Matouš 26,51–54 Lukáš 14,7–14

3. sobota Moje ústa vzdají Hospodinu velkou chvá-
lu, mezi mnohými ho budu chválit. Žalm 109,30

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
Skutky 12,1–11 Lukáš 14,15–24
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17. neděle po sv. Trojici
Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství,
které přemohlo svět, je naše víra. 1. Janova 5,4

Den díkůvzdání za úrodu
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý
čas dáváš pokrm. Žalm 145,15
Lukáš 12,13–21 2. Korintským 9,6–15

4. neděle Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě
budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu
se budu vracet do nejdelších časů. Žalm 23,6

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

Nechť tedy hlas náš vděčný
vždy k Bohu vstupuje;
on časný chléb, i věčný
nám z lásky daruje.
Ó oslavuj se, Pane,
a s bázní tvé jméno,
nám lidem k spáse dané,
vždy budiž slaveno. 410,3

Matouš 15,21–28 Římanům 10,9–18 Žalm 67

5. pondělí Ano, Panovníku Hospodine, ty sám jsi
Bůh, tvá slova jsou pravda. 2. Samuelova 7,28



113 ŘÍJEN

Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od
Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil
Duchem a vírou v pravdu. 2. Tesalonickým 2,13
Marek 5,24–34 Lukáš 14,25–35

6. úterý Známou učiníš mi cestu života; sytost hojné-
ho veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení
po pravici tvé až na věky. Žalm 16,11 K

V Kristu je přece vtělena všechna plnost božství;
v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech
mocností a sil. Koloským 2,9–10
Jakubova 1,1–13 Lukáš 15,1–10

7. středa Hospodinu nemůže nic zabránit, aby za-
chránil ať skrze mnoho nebo skrze málo.

1. Samuelova 14,6

Ježíš řekl: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč
v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

Marek 11,24
Lukáš 7,1–10 Lukáš 15,11–32

8. čtvrtek Kam tvá slova proniknou, tam vzchází
světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Žalm 119,130

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli,
abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1
Skutky 5,34–42 Lukáš 16,1–9
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9. pátek Budou mým lidem a já jim budu Bohem
věrným a spravedlivým. Zachariáš 8,8

Jsou to Izraelci, jim 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
Jan 19,28–30 Lukáš 16,10–18

10. sobota Upněte se srdcem k Hospodinu a služte
jenom jemu. 1. Samuelova 7,3

Kristus říká: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani
horký. Kéž bys byl studený anebo horký!

Zjevení 3,14–15
Matouš 14,22–33 Lukáš 16,19–31

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

11. neděle Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě.
Žalm 25,5

Kristus říká: Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uve-
de vás do veškeré pravdy. Jan 16,13

Proto tě vroucně prosím,
můj Posvětiteli,
víry pravé v mém srdci
mocný Štípiteli,
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rozmnož ji i dále,
a nechť se nezmenšuje,
ale se rozhojňuje
ke cti tvé a chvále. 145,3

Marek 12,28–34 Římanům 14,17–19 Žalm 5

12. pondělí Říkáte: „Sloužit Bohu není k ničemu. Co
z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili
před Hospodinem zástupů zachmuřeně?“

Malachiáš 3,14
Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže za-
přít sám sebe. 2. Timoteovi 2,13
1. Tesalonickým 4,9–12 Lukáš 17,1–10

13. úterý Bude i příbytek můj mezi nimi, a budu
jejich Bohem, a oni budou lidem mým.

Ezechiel 37,27 K
Prorok Jan píše: A viděl jsem od Boha z nebe sestupo-
vat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta
ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas
od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bu-
de přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid“.

Zjevení 21,2–3
1. Timoteovi 1,1–11 Lukáš 17,11–19

14. středa Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za
pravici, pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá pomoc.“

Izaiáš 41,13
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Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své
nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal
ruce na každého z nich a uzdravoval je. Lukáš 4,40
Píseň 8,4–7 Lukáš 17,20–37

15. čtvrtek Chizkijáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl
je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je
před Hospodinem. 2. Královská 19,14

Otče náš, jenž jsi v nebesích! Staň se tvá vůle jako
v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,9. 10
Skutky 6,1–7 Lukáš 18,1–8

16. pátek Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.
2.Mojžíšova 15,26

Žena přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede
všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak by-
la hned uzdravena. A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě
zachránila, jdi v pokoji.“ Lukáš 8,47–48
Lukáš 23,32–34 Lukáš 18,9–17

17. sobota Boží hněv je na okamžik, jeho přízeň však
na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno
plesá. Žalm 30,6

Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem
i mrtvých i živých. Římanům 14,9
Matouš 5,17–24 Lukáš 18,18–30
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19. neděle po sv. Trojici
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a bu-
du spasen. Jeremiáš 17,14

18. neděle Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete
v srdci. Žalm 69,33

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu
přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje
těm, kdo ho hledají. Židům 11,6

Pomoz nám, když jdem tímto dnešním světem,
vidět a přijmout svatou vůli tvou.
Jít s tebou ke všem nemocným tvým dětem
a podat tvoji ruku pomocnou.

Dej naději nám pro celý svět, Pane,
ať není místa bez tvé pomoci,
ať přestanou – kde tvá se vůle stane,
rozbroje, války, hlad a nemoci. Svítá 405,3–4

Marek 2,1–12 Efezským 4,22–32 Žalm 32

19. pondělí Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej
Hospodinu, celá země! Žalm 96,1

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu;
naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15
Marek 10,46–52 Ezechiel 1,1–21
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20. úterý Nebudete krást ani obelhávat a podvádět
svého bližního. 3.Mojžíšova 19,11

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, ne-
cudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je mod-
loslužbou. Koloským 3,5
Lukáš 5,12–16 Ezechiel 1,22–28

21. středa Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem
Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem,
neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Jeremiáš 24,7

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
1. Tesalonickým 5,24

Kazatel 12,1–8 Ezechiel 2,1–3,3

22. čtvrtek Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já
sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremiáš 29,11

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí
za milostí. Jan 1,16
Marek 6,7–13 Ezechiel 3,12–21

23. pátek Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce
a trpícího. Zachariáš 7,10

Především však mějte lásku, která všechno spojuje
k dokonalosti. Koloským 3,14
Matouš 27,39–44 Ezechiel 3,22–27
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24. sobota Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys
jim dal vyváznout. Žalm 22,5

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co dou-
fáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře
předků se Bůh přiznal svým svědectvím.

Židům 11,1–2
Skutky 14,8–18 Ezechiel 4,1–8

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

25. neděle Tu řekl Elijáš všemu lidu: „Přistupte ke
mně!“ Všechen lid k němu přistoupil a on opravil
pobořený Hospodinův oltář. 1. Královská 18,30

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako
dřív. Zjevení 2,5

Tak, jakýž jsem, pln neřesti,
však zdraví, světla, radosti
v tvém lůnu doufám nalézti
Beránku Boží, k tobě jdu. 267,4

Marek 10,2–16 1. Tesalonickým 4,1–8 Žalm 110

26. pondělí Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte
svá srdce. Žalm 95,7–8



ŘÍJEN 120

Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všech-
ny, kteří tu řeč slyšeli. Skutky 10,44
2.Mojžíšova 23,10–16 Ezechiel 7,1–13

27. úterý Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladové-
mu? Izaiáš 58,7

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává,
a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Lukáš 12,48
2.Mojžíšova 18,13–27 Ezechiel 7,14–27

28. středa Ty jsi zachoval svému služebníku, mému
otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Vlastními ústy
jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes
zřejmé. 1. Královská 8,24

A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého
slibu Spasitele Ježíše. Skutky 13,23
1.Mojžíšova 24,54b–67 Ezechiel 8,1–13

29. čtvrtek I stane se potom: Vyleji svého ducha na
každé tělo. Joel 3,1

A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za pohany po-
stavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám.

Skutky 15,8
2.Mojžíšova 19,3–9 Ezechiel 8,14–18
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30. pátek Když farao viděl, že přestal déšť a krupobi-
tí i hromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný,
on i jeho služebníci. 2.Mojžíšova 9,34

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se Ježíšovi
rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten
druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám
odsouzen k stejnému trestu.“ Lukáš 23,39–40
Jan 18,28–32 Ezechiel 10,1–22

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

31. sobota Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí
duše má po tobě, Bože! Žalm 42,2

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať
řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať
zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

Jak živých vod jelen žádá
v náramném unavení
tak tě, můj Bože, vždy strádá
duše má v svém trápení;
duše má v lkání truchlém
touží po Bohu živém.
Ach, skoro-li se ukáži
před jeho velebnou tváří? 8,1

Matouš 5,2–12 Římanům 3,21–28 Ezechiel 11,14–25
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Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také
víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede
spolu s ním k životu. 1. Tesalonickým 4,14

21. neděle po sv. Trojici
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Římanům 12,21

1. neděle Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde
mi spása. Žalm 62,2

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

Těšíme se, ač tě tváří
nyní ještě nezříme,
že nás slyšíš a že v záři
nebeské tě spatříme.
Blaze, až tam budem státi,
kde nás Otci odevzdáš;
ó již nyní dej nám znáti,
že jsme tvoji a ty náš. 285,4

Matouš 5,38–48 Efezským 6,10–17 Žalm 33
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2. pondělí Někdo tlachá, jako by probodával me-
čem, kdežto jazyk moudrých hojí. Přísloví 12,18

Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu
být nemá, bratří moji. Jakubova 3,10
Římanům 12,17–21 Ezechiel 17,1–24

3. úterý Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li,
slituje se pro své velké milosrdenství. Pláč 3,31–32

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve
všem. Pán se všemi vámi. 2. Tesalonickým 3,16
1. Samuelova 26,5–24 Ezechiel 18,1–3. 20–32

4. středa Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl
mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

Žalm 34,5

Chlapcův otec rychle vykřikl: Věřím, pomoz mé nedo-
věře. Marek 9,24
Přísloví 29,18–25 Ezechiel 20,1–17

5. čtvrtek Hospodin Bůh postavil člověka do zahra-
dy v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1.Mojžíš. 2,15

Ježíš řekl: Když pán ustanovuje nad svým služebnic-
tvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který
správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služební-
ku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak
činí. Lukáš 12,42–43
Izaiáš 32,1–8 Ezechiel 20,30–44
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6. pátek Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti
nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to
raší. Nevíte o tom? Izaiáš 43,18–19

Bratří, jáť nemám za to, že bych již dosáhl. Ale to
jedno činím, na ty věci, kteréž jsou za mnou, zapo-
mínaje, k těm pak, kteréž jsou přede mnou, úsilně
chvátaje, k cíli běžím. Filipským 3,13 K
Lukáš 22,49–53 Ezechiel 33,10–20

7. sobota Ochraňuj mě jako zřítelnici oka. Ž 17,8

Ježíš řekl: Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spoč-
teny. Nebojte se. Lukáš 12,7
2. Timoteovi 2,1–6 Ezechiel 33,21–22. 30–33

Den modliteb za pronásledované křesťany

22. neděle po sv. Trojici
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

2. Korintským 6,2

Prosby za mír a ochranu života
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy
velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Ž 46,2–3a
Matouš 5,1–12 1. Timoteovi 2,1–4 Žalm 69,1–16

8. neděle Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří
tě pokojem. 4.Mojžíšova 6,26
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Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a pří-
tomnost Ducha svatého se všemi vámi.

2. Korintským 13,13

Pán Bůh nám pokoj svatý dej
a v nás dílo své rozmáhej
skrze Krista samého
ať jsme na věky jeho. 497,4

Lukáš 17,20–30 Římanům 14,7–9 Žalm 69,1–16

9. pondělí Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké
světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří
světlo. Izaiáš 9,1

Pavel píše: Vy všichni jste synové světla a synové dne.
Nepatříme noci ani temnotě. 1. Tesalonickým 5,5
Marek 4,1–12 Ezechiel 34,1–16

10. úterý Postaví se a bude je pást v Hospodinově
moci. Micheáš 5,3

Když viděl Ježíš zástupy, bylo mu jich líto, protože
byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.

Matouš 9,36
Marek 13,9–20 Ezechiel 34,23–31

11. středa Spravedlivý zná při nemajetných.
Přísloví 29,7
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Dávejte, a bude vám dáno. Lukáš 6,38
Židům 13,1–9b Ezechiel 36,1–15

12. čtvrtek Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kame-
nem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div
se udál před našimi zraky. Žalm 118,22–23

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Bo-
žího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž
základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kame-
nem sám Kristus Ježíš. Efezským 2,19–20
1. Janova 2,18–29 Ezechiel 36,16–32

13. pátek Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a
spatřili to všichni pohané z okolí, velice zmalomyslně-
li. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí
našeho Boha. Nehemiáš 6,16

Gamaliel řekl: Proto vám teď radím: „Nechte tyto lidi
a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí,
rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci
ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat proti Bohu.“
Dali mu za pravdu. Skutky 5,38–39
Matouš 26,36–41 Ezechiel 37,1–14

14. sobota Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a
vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl: „Kéž
tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí.“

Daniel 6,17
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Pavel řekl lodníkům: Dnes v noci ke mně přišel anděl
od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl
mi: „Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A
Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.“

Skutky 27,23–24
Marek 13,30–37 Ezechiel 37,15–28

23. neděle po sv. Trojici
Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stol-
cem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co
činil ve svém životě, ať dobré, či zlé.

2. Korintským 5,10

15. neděle Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi uči-
nil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou
paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32,17

Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil
nepomíjející život v evangeliu. 2. Timoteovi 1,10

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 uveď v slávu v nebesích,
kde věčně blažíš jich. 126,4

Matouš 25,31–46 Římanům 8,18–25 Žalm 69,17–37

1670 Zemřel v Amsterdamu Jan Amos Komenský
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16. pondělí Až mě bude volat, odpovím mu, v sou-
žení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,

Žalm 91,15

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti
osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

Římanům 5,3–4
Matouš 7,21–29 Ezechiel 40,1–16

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

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbu-
zujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a
pokoje bude s vámi. 2. Korintským 13,11
Židům 10,26–31 Ezechiel 43,1–12

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

18. středa Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru,
oznamuje člověku, co má na mysli. Amos 4,13

Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od
andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat
do slávy. 1. Timoteovi 3,16
Lukáš 13,1–9 Římanům 2,1–11 Ezechiel 47,1–12
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19. čtvrtek Moudrost a umění, a bázeň Hospodinova
poklad tvůj. Izaiáš 33,6 K

Kristus chce, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení.
Filipským 3,10

2. Tesalonickým 1,3–12 Ezechiel 48,30–35

20. pátek Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a
ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako
hvězdy, navěky a navždy. Daniel 12,3

Apoštolové učili den co den v chrámě i po domech
a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Skutky 5,42
Matouš 26,59–66 1. Tesalonickým 1,1–10

21. sobota Smyj ze svého srdce zlo, Jeruzaléme, a
budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru pře-
chovávat ničemné myšlenky? Jeremiáš 4,14

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

1. Tesalonickým 5,15
Zjevení 20,11–15 1. Tesalonickým 2,1–12

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

22. neděle Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji
stezku! Žalm 142,4
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Když Pán uviděl ženu, bylo mu jí líto a řekl jí: „Ne-
plač!“ Lukáš 7,13

Víš-li pak, kdo kvílí v žalu, jak byl tvůj,
jdi, jdi v této chvíli a jej potěšuj,
ať se vzepře zlému, času nemaří,
s ním jdi, veď ho k svému, duše lékaři. 322,3

Matouš 25,1–13 Zjevení 21,1–7 Žalm 46

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

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť
Bůh ospravedlňuje! Římanům 8,33
5.Mojžíšova 34,1–8 1. Tesalonickým 2,13–20

24. úterý Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých
bratří, nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku
před svým potřebným bratrem. 5.Mojžíšova 15,7

Pavel řekl: Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto
pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána
Ježíše, který řekl: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu,
kdo bere.“ Skutky 20,35
1. Petrova 1,13–21 1. Tesalonickým 3,1–13

25. středa Ať se u tebe nevyskytne věštec obírající se
věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj. Každé-
ho, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti.

5.Mojžíšova 18,10.12
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Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Fili-
pem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí
veliká znamení a mocné činy. Skutky 8,13
1. Korintským 3,9–15 1. Tesalonickým 4,1–12

26. čtvrtek I řekl Hospodin Mojžíšovi: Ty mluviti budeš
všecko, což tobě přikáži. 2.Mojžíšova 7,1.2 K

A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co bu-
dete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co
máte mluvit. Matouš 10,19
Koloským 4,2–6 1. Tesalonickým 4,13–18

27. pátek Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se vás do-
tkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Zachariáš 2,12

Ježíš řekl: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás,
odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který
mě poslal. Lukáš 10,16
Matouš 27,50–54 1. Tesalonickým 5,1–11

28. sobota Pas berlou svou svůj lid. Micheáš 7,14

Kristus říká: Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude
jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16
Zjevení 21,10–14. 21–27 1. Tesalonickým 5,12–28

1. neděle adventní
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný.

Zachariáš 9,9 K
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29. neděle Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodino-
vo. 2. Paralipomenon 18,4

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

Pane Ježíši Kriste,
tys Syn Boží zajisté,
v tebe srdcem věříme,
s Otcem i s Duchem ctíme.
Kterýž jsa Slovo božské
učiněn‚s tělo lidské,
jimž jsi nás sobě koupil,
když‘s smrt těžkou podstoupil. 169,1

Matouš 21,1–9 Římanům 13,8–14 Žalm 24

30. pondělí Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak
bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské
zemi. 2.Mojžíšova 23,9

Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na
to! 1. Petrova 4,9
1. Petrova 1,8–13 2. Tesalonickým 1,1–12
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Bůh říká: Budete požehnáním, až vás zachráním. Ne-
bojte se! Jednejte rozhodně. Zachariáš 8,13

1. úterý Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují
nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí
ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako
sláma, spálí je oheň. Izaiáš 47,13–14

Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste
od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm
bezmocným a ubohým mocnostem? Galatským 4,9
Židům 10,32–39 2. Tesalonickým 2,1–17

2. středa O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj
jazyk, každý den tě bude chválit. Žalm 35,28

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem
oslavujte Boha. 1. Korintským 6,20
Koloským 1,9–14 2. Tesalonickým 3,1–18

3. čtvrtek Toto praví Hospodin:Odpovím ti v čase příz-
ně, pomohu ti v den spásy. Izaiáš 49,8

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

1. Tesalonickým 5,1–8 Zachariáš 1,1–17
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4. pátek Když se přiblížil čas Davidovy smrti, při-
kázal svému synu Šalomounovi: „Odcházím cestou
všeho pozemského. Ty však buď rozhodný a mužný.
Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po
jeho cestách a dodržuj jeho nařízení.“

1. Královská 2,1–2.3

Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo
je v čele, buď jako ten, který slouží. Lukáš 22,26
Matouš 27,27–30 Zachariáš 2,1–9

5. sobota Před Hospodinem smím dále chodit v ze-
mi živých. Žalm 116,9

Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme
město, které přijde. Židům 13,14
Matouš 23,37–39 Zachariáš 2,10–17

2. neděle adventní
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení
je blízko. Lukáš 21,28

6. neděle Ukaž na mně dobré znamení, že jsi, Hos-
podine, moje pomoc, moje potěšení! Žalm 86,17

Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i roz-
ličnými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého
podle své vůle. Židům 2,4
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Bludu noc již přešla,
záře víry vzešla,
ej, nuž prozírejme,
srdce otvírejme,
berouc roucho ctnosti,
slunce spravednosti. 64,4

Lukáš 21,25–33 Jakubova 5,7–8 1. Samuelova 2,1–10

7. pondělí Spravedlnost vede k životu, kdežto kdo
se žene za zlem, spěje k smrti. Přísloví 11,19

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve
spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24
Židům 6,9–12 Zachariáš 3,1–10

8. úterý Dopustils, že člověk nám po hlavách jez-
dil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal
hojnost všeho. Žalm 66,12

Ježíš Kristus sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás
vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho
Boha a Otce. Galatským 1,4
Zjevení 2,12–17 Zachariáš 4,1–14

9. středa V bázni před Hospodinem má člověk pev-
né bezpečí a útočiště. Přísloví 14,26
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A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude
podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům
na skále. Matouš 7,24
Zjevení 2,1–7 Zachariáš 5,1–11

10. čtvrtek Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu,
netrestej mě ve svém rozhořčení! Žalm 6,2

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás,
je to Boží dar. Efezským 2,8
2. Korintským 5,1–10 Zachariáš 6,1–8

11. pátek Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte
nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte,
všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Izaiáš 66,10

Prorok Jan píše: Ve vytržení ducha mě anděl vyvedl
na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží
slávou. Zjevení 21,10–11
Lukáš 22,66–71 Zachariáš 6,9–15

12. sobota Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi
národy se bude říkat: „Hospodin kraluje!“

1. Paralipomenon 16,3

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Filipským 4,5

1. Tesalonickým 4,13–18 Zachariáš 7,1–14



137 PROSINEC

3. neděle adventní
Připravte na poušti cestu Hospodinu. Panovník Hos-
podin přichází s mocí. Izaiáš 40,3. 10

13. neděle Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Vykupu-
je ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím
a slitováním. Žalm 103,2. 4

Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý: Přijdu brzy; drž
se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín
vítěze. Zjevení 3,7. 11

Vítej, Králi věčnosti,
plný pravdy, milosti,
ač jsem tebe nehoden,
přijdi ke mně přece jen! 68,4

Matouš 11,2–10 1. Korintským 4,1–5 Lukáš 1,46–55

14. pondělí David řekl Šalomounovi: Hospodin Bůh
bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě,
dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě ne-
dokončíš. 1. Paralipomenon 28,2

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i či-
níte, co se mu líbí. Filipským 2,13
Matouš 3,1–6 Zachariáš 8,1–23

15. úterý Protože ses přede mnou pokořil a roztrhl
jsi své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě,
je výrok Hospodinův. 2. Paralipomenon 34,2
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Královský služebník Ježíšovi řekl: „Pane, pojď, než
mé dítě umře!“ Ježíš mu odpověděl: „Vrať se domů,
tvůj syn je živ!“ Ten člověk uvěřil slovu, které mu
Ježíš řekl, a šel. Jan 4,46. 49–50
Matouš 3,7–12 Zachariáš 9,9–12

16. středa Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on
učinil nebesa i zemi. Žalm 124,8
Tomu pak, který působením své moci mezi námi mů-
že učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si
dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi
a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků!

Efezským 3,20–21
Matouš 21,28–32 Zachariáš 11,4–17

17. čtvrtek Žádostivě očekával jsem na Hospodina,
i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání.

Žalm 40,2 K
V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

Koloským 4,2
Lukáš 1,26–38 Zachariáš 12,9–13,1

18. pátek Naším Bohem je přece Hospodin. On nás
opatroval na celé cestě, kterou jsme šli. Jozue 24,17
Ježíš se modlil: Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem
je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je,
takže žádný z nich nezahynul. Jan 17,12
1. Tesalonickým 5,16–24 Zachariáš 14,1–11
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19. sobota Zhřešili jsme už se svými otci, provinili
jsme se, svévolně si vedli. Žalm 106,6

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
Jakubova 4,17

2. Korintským 1,18–22 Malachiáš 1,6–14

4. neděle adventní
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Pán je blízko. Filipským 4,4–5

20. neděle Hospodin Bude mít soucit s nuzným ubo-
žákem, ubohým zachrání život. Žalm 72,13

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

Navštívils nás bídné
sluhy ve vězení,
nesa z divné lásky
z bíd nám vyproštění.
Z bohatého skladu
nebeského hradu
hojné neseš zboží,
štědrý Synu Boží:
Vítej, králi náš! 71,2

Lukáš 1,39–56 Filipským 4,4–7 Lukáš 1,68–79
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21. pondělí Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc,
poníženého, jenž nemá pomocníka. Žalm 72,12

Kristus říká: Amen, amen, pravím vám, budete-li o ně-
co prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23
Zjevení 3,7–12 Malachiáš 2,17–3,5

22. úterý Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého
lidu je Hospodin, nyní i navěky. Žalm 125,2

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

1. Korintským 1,8
Zjevení 22,16–21 Malachiáš 3,6–12

23. středa I budou se bát Hospodinova jména na
západě a jeho slávy na východu slunce. Izaiáš 59,19

Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť
tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4
Římanům 15,8–13 Malachiáš 3,13–18

Štědrý den
24. čtvrtek Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.

1. Samuelova 3,9

Anděl pastýřům řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám ve-
likou radost, která bude pro všechen lid. Lukáš 2,10



141 PROSINEC

Zvěstujem vám radost
převelmi velikou:
porodila Panna čistotou panenskou
Krále nebeského.
Chvalme s nebešťany
Pána andělského. 81,1

Matouš 1,1–25 Římanům 1,1–7 Malachiáš 3,19–24

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

25. pátek Pomoz mi, můj Bože, Hospodine, podle
svého milosrdenství mě zachraň. Žalm 109,26

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednoro-
zeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul,
ale měl život věčný. Jan 3,16 K

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

Lukáš 2,1–20 Titovi 3,4–7 Žalm 2
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2. svátek vánoční – Sv. Štěpána
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
Matouš 10,16–22 Skutky 6,8–15. 7,55–60

26. sobota Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal dů-
stojné činy, ať o tom zví celá země! Izaiáš 12,5

Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi
lidem veliké divy a znamení. Skutky 6,8

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

Jan 1,1–14 Židům 1,1–6 Lukáš 2,29–32

Neděle po vánocích
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu. Jan 1,14

27. neděle Pro naše zlé skutky a pro naši velikou vi-
nu, jsi nás ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti,
jak jsme zasloužili. Ezdráš 9,13
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Marta řekla: Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Me-
siáš, Syn Boží, který má přijít na svět. Jan 11,27

Toť Ježíš Kristus, Pán a Bůh,
jde zaplatiti lidstva dluh.
Chce Spasitelem vaším být,
vás od všech hříchů očistit. 80,3

Lukáš 2,22–40 1. Janova 1,1–4 Jan 1,1–5

28. pondělí Zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení
tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě mi-
loval. 5.Mojžíšova 23,6

Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáh-
nout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt
zbytečná. Galatským 2,21
Matouš 2,13–18 Jan 1,6–8

29. úterý Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše
stojí. Žalm 33,9

Ježíš slepému řekl: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To
jméno znamená „Poslaný“.) On tedy šel, umyl se, a
když se vrátil, viděl. Jan 9,7
1. Janova 4,11–16a Jan 1,9–13

30. středa Vy však říkáte: „Cesta Panovníkova není
správná.“ Nuže, slyšte, dome izraelský: Má cesta že
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není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správ-
né? Ezechiel 18,25

Pán řekl: Nemohu si se svým majetkem udělat, co
chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?

Matouš 20,15
Židům 1,5–14 Jan 1,14–18

Závěr roku
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš
milosrdný; Žalm 103,8

31. čtvrtek Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utí-
kají. Žalm 5,12

Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. Jan 20,29

Amen již! Pán stále blíž!
Vy bděte, buďte hotovi,
čekajíc a chvátajíc
ku příští slávy Kristovy,
ke svatební hostině,
vejdouc nebes do síně,
k nohám jeho pospíší
nevěsta. Přijď, Ježíši! 496,4

Lukáš 12,35–40 Římanům 8,31b–39 Žalm 103
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Perikopy na rok 2009

01. 01. Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukáš 4,16–21
04. 01. 2. Neděle po vánocích . . . . . . . Lukáš 2,41–52
06. 01. Zjevení Páně – Epifanias . . . . Matouš 2,1–12
11. 01. 1. neděle po Zjevení Páně . . Matouš 3,13–17
18. 01. 2. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . Jan 2,1–11
25. 01. 3. neděle po Zjevení Páně . . . Matouš 8,5–13
01. 02. Poslední neděle po Zjevení Páně . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matouš 17,1–9
08. 02. Septuagesimae . . . . . . . . . . . Matouš 20,1–16a
15. 02. Sexagesimae . . . . . . . . . . . . Lukáš 8,4–8(9–15)
22. 02. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marek 8,31–38
01. 03. Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matouš 4,1–11
08. 03. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . Marek 12,1–12
15. 03. Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukáš 9,57–62
22. 03. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 12,20–26
29. 03. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marek 10,35–45
05. 04. Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 12,12–19
09. 04. Zelený Čtvrtek . . . . . . . . . Jan 13,1–15(34–35)
10. 04. Velký Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 19,16–30
12. 04. Velikonoční neděle . . . . . . . . . . Marek 16,1–8
13. 04. Velikonoční pondělí . . . . . . . . Lukáš 24,13–35
19. 04. Quasimodogeniti . . . . . . . . . . . . . Jan 20,19–29
26. 04. Misericordias Domini . . Jan 10,11–16(27–30)
03. 05. Jubilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 15,1–8
10. 05. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matouš 11,25–30
17. 05. Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 16,23–33
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21. 05. Nanebevst. Páně . . . Lukáš 24,(44–49)50–53
24. 05. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan 15,26–16,4
31. 05. Neděle svatodušní . . . . . . . . . . . . Jan 14,23–27
01. 06. Svatodušní pondělí . . . . . . . Matouš 16,13–19
07. 06. Neděle sv. Trojice . . . . . . . . . Jan 3,1–8(9–15)
14. 06. 1. neděle po sv. Trojici . . . . . Lukáš 16,19–31
21. 06. 2. neděle po sv. Trojici . . . . . . Lukáš 14,15–24
24. 06. Památka Jana Křtitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . Lukáš 1,57–67(68–75)76–80
28. 06. 3. neděle po sv. Trojici . Lukáš 15,1–3.11b–32
05. 07. 4. neděle po sv. Trojici . . . . . . Lukáš 6,36–42
12. 07. 5. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Lukáš 5,1–11
19. 07. 6. neděle po sv. Trojici . . . Matouš 28,16–20
26. 07. 7. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Jan 6,1–15
02. 08. 8. neděle po sv. Trojici . . . . . Matouš 5,13–16
09. 08. 9. neděle po sv. Trojici . . . Matouš 25,14–30
16. 08. 10. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . Lukáš 19,41–48 nebo Marek 12,28–34
23. 08. 11. neděle po sv. Trojici . . . . . Lukáš 18,9–14
30. 08. 12. neděle po sv. Trojici . . . . . Marek 7,31–37
06. 09. 13. neděle po sv. Trojici . . . . Lukáš 10,25–37
13. 09. 14. neděle po sv. Trojici . . . . . Lukáš 17,11–19
20. 09. 15. neděle po sv. Trojici . . . . Matouš 6,25–34
27. 09. 16. neděle po sv. Trojici Jan 11,1–3.17–27.41–45
04. 10. 17. neděle po sv. Trojici . . . Matouš 15,21–28
04. 10. Den díkůvzdání za úrodu . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lukáš 12,(13–14)15–21 nebo Matouš 6,25–34
11. 10. 18. neděle po sv. Trojici . . . . Marek 12,28–34
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18. 10. 19. neděle po sv. Trojici . . . . . . Marek 2,1–12
25. 10. 20. neděle po sv. Trojici Marek 10,2–9(10–16)
31. 10. Den reformace . . . . . . . Matouš 5,2–10(11–12
01. 11. 21. neděle po sv. Trojici . . . . Matouš 5,38–48
08. 11. 22. neděle po sv. Tr. Lukáš 17,20–24(25–30)
08. 11. Prosby za mír a ochranu života . . . . . . . . . . . .

Mt 5,1–12) nebo Mt 16,1–4 nebo J 14,27–31a
15. 11. 23. neděle po sv. Trojici . . . Matouš 25,31–46
18. 11. Den přímluv a modliteb Lukáš 13,(1–5)6–9
22. 11. Posl. neděle církevního roku Matouš 25,1–13
29. 11. 1. neděle adventní Římanům 13,8–12(13–14)
06. 12. 2. neděle adventní . . . . . . . . . Jakubova 5,7–8
13. 12. 3. neděle adventní . . . . . 1. Korintským 4,1–5
20. 12. 4. neděle adventní . . . . . . . . . Filipským 4,4–7
24. 12. Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . . Římanům 1,1–7
25. 12. 1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . Titovi 3,4–7
26. 12. 2. svátek vánoční . . . . . . . . Židům 1,1–3(4–6)
26. 12. Sv. Štěpána . . . . . . . . Skutky (6,8–15)7,55–60
27. 12. 1. Neděle po vánocích . . . . . . 1. Janova 1,1–4
31. 12. Závěr roku . . . . . . . . . . . Římanům 8,31b–39
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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. Česká (vznik 1457, obnovena 1862)

Africký region
15. Tanzánie západ s centrem v Tabora (zal. 1897)
16. Tanzánie jihozápad s centrem v Mbeya (založena

1977)
17. Tanzánie jih s centrem v Tukuyu (založena 1891)
18. Tanzánie Rukwa s centrem v Sumbawanga (za-

ložena 1984)
19. Jihoafrická – západní oblast (založena 1737, ob-

novena 1792) a východní oblast (založena 1828)

Díla Jednoty
• mezi Tibeťany v severoindickém Rádžpúru a kaš-

mírském Ladaku
• Hvězdné návrší – domov promentálně postižené

arabské dívky v Ramallah u Jeruzaléma
• Český Distrikt (Ochranovský seniorát ČCE –

vznikl 1999 rozdělením české provincie, uznán
synodem UF 2002)

Misijní práce:
• mezi indiány Garifuna na Kajmaních ostrovech

v Karibském moři
• 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
http://www.jednotabratrska.cz/distrikt

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
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Praha
Čajkovského 8, PSČ 130 00 Praha 3
Tel.: 224 941 870
E-mail: uf.praga@centrum.cz
Kazatel (P): Eva Šormová
tel.: 222 716 862, mobil: 604 353 326
e-mail: sormovaeva@seznam.cz

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 z Rovenska
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)
S. K. Neumanna 25, 293 01 Mladá Boleslav
mobil: 605 494 974
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
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



155

Poznámky
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