
Hesla
Jednoty
bratrské
2014

Heslo roku:
Mně v Boží blízkosti je dobře.

Žalm 73,28



Copyright © 2013 Petr Heřman – DÚLOS
Original copyright © 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Translation © 2013 Miroslav Matouš
Cover © 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce a na

předsádkách (u pevné vazby) jsou použity části faksimile
a iluminací z 3. dílu Bible litoměřicko-třeboňské –
s laskavým svolením Státního oblastního archivu v Třeboni,
SOAT 3077/2013

ISBN 978-80-904123-4-7 (brožovaná)
ISBN 978-80-904123-5-4 (pevná vazba)
ISSN 1213-1547



3

Úvodní slovo k 284. ročníku Hesel

Milé čtenářky a čtenáři!
Každým dnem se vydávají Hesla na cestu. Klepou

na dveře a představují se: jeden verš ze Starého záko-
na a jeden z Nového, oba ve vzájemném rozhovoru,
a k nim případně i báseň či píseň ze staré či nové
doby.
Hesla nás zvou, abychom se zastavili, nasloucha-

li, následovali biblická slova, přidávali se k písním
a modlitbám a zpytovali své vlastní myšlenky. Ukazují
nám cesty, kladou nám otázky a vyzývají k odpovědi.
Hesla zde nejsou jen pro nás. Mnoho lidí v rozlič-

ných životních situacích, různého vyznání a žijících
v různých koutech světa čte s námi tentýž den tytéž
verše. Tak prostřednictvím několika málo slov vznikají
mosty mezi lidmi, kteří se většinou ani neznají.
Je to Boží slovo, které nás oslovuje. Někdy je ihned

srozumitelné, někdy působí cize. Často pociťujeme
Boha jako velmi vzdáleného. Náš život se po něm
neptá ustavičně. A přesto nám posílá svá poselství.
Ukazuje nám tím, že je docela blízko.
Heslo roku zní: Být Bohu nablízku je mým štěstím.

(Žalm 73, 28 - doslovný překlad z němčiny) To ne-
znamená, že je to nějaká šťastná náhoda a ani to ne-
znamená, že jsem si svou životní pouť tak dobře na-
plánoval, abych byl v jeho blízkosti. Štěstí, o kterém
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žalm vypráví, je darem od Boha. On zná naše cesty,
chce s námi jít a mluvit s námi. „Již u brány úsvitu
je mi blízko a promlouvá.“ Tak básní Jochen Klepper
ve své Ranní písni.

Hesla chtějí napomáhat, aby mnozí v nepřehled-
ném zmatku dne okusili trochu štěstí z Boží blízkosti.
Pomáhají, abychom své životní cesty nemuseli zvládat
jen sami – abychom zůstávali v rozhovoru s Bohem
i s lidmi.

Jednota bratrská, Ochranov

Výročí 2014

Asi první výročí, které nás letos napadne, je tragic-
ké memento: 100 let od začátku I. světové války, která
začala 28. července 1914. Umírali nejen lidé a zvířata,
ale hned v prvních dnech invaze německých vojsk
do Belgie shořela v lovaňské univerzitní knihovně
Leskovecko-drážďanská bible, nejstarší do té doby do-
chovaná bible ve staročeském jazyce, jejíž vznik se
klade kolem roku 1360.

Naproti tomu 600. narozeniny slaví nejstarší dosud
zachovaná česká bible, Bible litoměřicko-třeboňská, do-
psaná 9. února 1414; objednal si ji královský mincmistr
Petr Zmrzlík ze Svojšína, v jehož pražském domě se
scházeli Husovi přívrženci; několik jejích veršů s hes-
lem roku zdobí letos obálku našich Hesel:
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25 Nebo co mně jest na nebi
a od tebe co sem chtěl na zemi?

26 Zhynulo jest tělo mé a srdce mé,
buoh srdce mého a diel mój na věky.

27 Nebo aj zři, ježto sě vzdalují od tebe, zahynú,
zatratil si všecky, jenžto smilnějí ot tebe.

28 Mně pak přídržěti sě boha dobro jest
a položiti v hospodinu bohu mém naději mú,

abych zvěstoval všecka kázanie tvá
u vratech dcery Sion.

600. výročí nás přivádí do posledního roku Husova ži-
vota: 20. dubna si připomeneme den, kdy se inkognito
vrátil do Prahy, 11. října se vydává na cestu do Kostni-
ce, 3. listopadu dorazil do Kostnice na koncil, který byl
zahájen slavnostní bohoslužbou 5. listopadu, 28. listo-
padu byl zatčen a uvězněn v papežově paláci a 6. pro-
since byl Jan Hus uvězněn v kobce dominikánského
kláštera na ostrově na Bodamském jezeře.
Mezitím koncem října či v listopadu 1414 byla fará-

řem Janem z Hradce (na popud Jakoubka ze Stříbra)
v pražském kostele u Martina ve zdi poprvé vysluho-
vána Večeře Páně podobojí i laikům – začátek utrakvis-
mu v Čechách, symbol kalicha, užívaný evangelickými
církvemi dosud.
Přeneseme se přes bouře husitských válek k Jedno-

tě bratrské, která roku 1464 vydává Svolení na horách
Rychnovských, první podobu svých řádů.
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Několik 450. výročí připomíná rok 1564: Po šestnác-
tilém věznění je biskup Jan Augusta propuštěn z Kři-
voklátu. Bratr Matěj Červenka dopsal 1. díl bratrské
věrouky Obecní a hlavní artikulové učení křesťanského
v Jednotě bratrské zákona Kristova a jeho úsilím vychá-
zí druhé vydání bratrské konfese, překládané poté i do
dalších jazyků. Písně chval božských – tak zní název kan-
cionálu, který známe jakožto ivančický z téhož roku.
Ale zejména z ivančické tajné tiskárny poprvé vychá-
zí Nový zákon v nově do češtiny přeložený Léta Páně 1564
– dílo bratrského biskupa Jana Blahoslava (překlad
z řečtiny).

27. května 1564 v Ženevě zemřel Jan Kalvín a jeho
místo zaujímá Theodor Beza, za jehož působení se Jed-
nota více přiklání ke kalvinismu. V tomtéž roce se na
hradě Klenová narodil Kryštof Harant z Polžic a Bez-
družic a 15. září se v Brandýse nad Orlicí narodil Karel
starší ze Žerotína (na Kralickou tvrz jeho otce Jana st.
později bratři přenesli svou tiskárnu).

Rok 1564 nese ale ještě jedno memento: Index libro-
rum prohibitorum; na hranicích neumírali jen lidé, ale
i knihy.

Máme si tedy v letošním roce co připomínat, co sla-
vit i nad čím se vážně zamýšlet i zahrnovat do svých
modliteb – nejen odpuštění dávných křivd, ale i vděč-
nost za to, že můžeme žít v Boží blízkosti.

Váš vydavatel
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Použité překlady bible a písně

Biblické verše byly přednostně vybírány Ekume-
nického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového
zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005
(podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svo-
lením ČBS.
V necelé pětině případů – kde byl text přesnější či

přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti
pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická,
poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka
svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písme-
nem K za číslem verše.
V ojedinělých případech byl vybrán text i z jiných

překladů – označeno příslušným písmenem za číslem
verše:
B – Arnošt Bass: Žalmy; vyd. Dr. Josef Flesch, Praha
1938

F – Viktor Fischl: Kniha žalmů, Melantrich 1998
J – Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dagmar
Halasovi), Karmelitánské nakladatelství, 2010

Ku – P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a
kantik římského breviáře, Křesťanská akademie,
Řím 1970

P – Nový zákon – z původního řeckého znění přel.
Dr. Ondřej M. Petrů O.P., Vídeň 1970

Ž – Nový zákon, z řečtiny přeložil František Žilka,
Kalich v ÚCN, Praha 1970
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Písně o nedělích a jiných významných dnech byly
vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání,
Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky
je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

Byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, označených
následovně:

EZ – Evangelický zpěvník, Synodní rada Českob-
ratrské církve evangelické, Praha 1979

EZD – Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Pra-
ha 2004

ZCČSH – Zpěvník Církve československé husitské
(uspořádali Z. Trtík, O. Ungermann, L. Šimšík), Bla-
hoslav, Praha 2001

Dvojverší u týdnů a jiných příležitostných dnů po-
cházejí ze sbírky Angelus Silesius: Cherubinischer Wan-
dersmann (Cherubský poutník) z roku 1674. Z němec-
kého textu přebásnil Miroslav Matouš. Za dvojverším
je uvedeno číslo dvojverší/číslo knihy v číslování dle
původního německého vydání.
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Vysvětlení k soustavě Hesel
Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva nebo

tři obsahově 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).

• Dvojverší a sloky písně a básně, volené přiléhavě
k nedělním a svátečním heslům.
Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení

bible: první čtení je vybíráno z lekcionáře vydané-
ho lutherskou liturgickou konferencí a je vztaženo
k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium);
na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökume-
nische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které bě-
hem 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 jiné novozákonní knihy) a ze žalmu;
podobně je tomu u jiných významných dní. Dopo-
ručené texty kázání (označené v originále jakožto
Predigt) uvádíme zvlášť jakožto Perikopy na str. 148.
Nedělím předchází ještě zvláštní heslo, které lze
chápat jako téma celého následujícího týdne.
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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. Svědec-
tví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení
spolupracovníků 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
31. 12.–18. 1. * USA jih
19. 1.–23. 1. Kostarika
24. 1.–31. 1. Guyana
1. 2.–3. 2. Česká misijní provincie
4. 2.–7. 2. Česká provincie
8. 2.–25. 2. Surinam
25. 2.–14. 3. * Tanzanie západ
15. 3.–22. 3. Aljaška
22. 3.–31. 3. * Evropská kontinentální provincie

a dílo jednoty na Hvězdném návrší
1. 4.–14. 4. Západoindická provincie
15. 4.–16. 4. Labrador
16. 4.–17. 4. * Kongo
18. 4.–19. 4. Tanzanie, provincie u jezera Tanganika
20. 4.–7. 5. Jamajka a Kuba
8. 5.–25. 5. Honduras
25. 5.–25. 6. * Jižní Afrika
26. 6.–9. 7. Velká Británie a Jižní Asie
10. 7.–23. 7. Tanzanie Rukwa
24. 7.–6. 9. Tanzanie jih a Malawi
7. 9.–5. 10. Nikaragua
5. 10.–6. 10. * Zambie
7. 10.–30. 11. Tanzanie jihozápad
1. 12.–31. 12. USA sever

* Datum začíná den dříve vzhledem k rozdílným časovým
pásmům
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Modlitební stráž České misijní provincie
(Ochranovského seniorátu při ČCE)

hodina sobota neděle pondělí
od–do 1. února 2. února 3. února

0–2 Železný Brod Praha Turnov
2–4 Koberovy Rovensko Ujkovice
4–6 Potštejn Tanvald Jablonec
6–8 Praha Turnov Jablonec
8–10 Rovensko Ujkovice Koberovy
10–12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12–14 Turnov Jablonec Praha
14–16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16–18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18–20 Jablonec Praha Turnov
20–22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22–24 Potštejn Tanvald Železný Brod
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Vydání Hesel v rozličných jazycích
Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti

jsou vydávána asi ve více než 50 jazycích v Evropě,
Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amhárština, arabština, anglič-
tina, balinézština (indonézština), basaa, batak, beču-
ánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa (Ma-
lawi), tradiční čínština, zjednodušená čínština, dán-
ština, estonština, finština, francouzština, gruzínština,
hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuk-
tetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština,
kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyšti-
na, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, ne-
pálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento,
pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština,
ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisva-
ti, sranang, srbština, 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 Internetová stránka Hesel v němčině:
http://www.losungen.de

Stránka s českými Hesly:
http://hesla.dulos.cz
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LEDEN
Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v to-
bě naději mám; oznam mi cestu, po kteréž bych cho-
diti měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své.

Žalm 143,8 K

Nový Rok
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Kol 3,17

Jak svědčí kalendář, rok starý skončený je
a nový nastává. Však pomni, křesťane,
kdo novým člověkem se v Bohu nestane,
ten stále doposud jen v starém roku žije. 249/3

1. středa Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby
byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já,
Hospodin, je posvěcuji. Ezechiel 20,12
Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hoj-
nosti. Jan 10,10
Lukáš 4,16–21 Jakubova 4,13–15 Žalm 97

2. čtvrtek Nedej, abych byl ponížen, neboť v tebe
doufám. Žalm 25,20 F
Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich
srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Ř 5,5
Jozue 24,1–26 Jan 2,1–12
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3. pátek Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok
Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je
výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,4

Poněvadž jste horliví milovníci duchovních věcí, toho
hledejte, abyste se k vzdělání církve rozhojnili.

1. Korintským 14,12 K
2.Mojžíšova 2,1–10 Jan 2,13–25

4. sobota Byl v opovržení jako ten, před nímž si
člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho ne-
vážili. Izaiáš 53,3

Bůh, který řekl „ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil naše
srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři
Kristově. 2. Korintským 4,6
1.Mojžíšova 21,1–7 Jan 3,1–13

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

Když v lůnu Panny skryt dlel nekonečný Bůh,
byl v bodu uzavřen, věř nevěř, celý kruh. 28/3

5. neděle Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s tě-
mi, kdo mě podpírají. Žalm 54,6

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2. Tesalonickým 3,3
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Duchem svým nás každodenně
povzbuzuj, ó Pane náš,
milost tvá nás neproměnně
slovem osvěť; ty to dáš,
bychom živě, pozorlivě
k tobě lnouce, Pane drahý,
cítili tvé lásky vztahy. 190,2

Lukáš 2,41–52 1. Janova 5,11–13 Žalm 138

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

6. pondělí Pamatuj na mne, Hospodine, pro milost
k lidu svému, navštěv mne spasením svým.

Žalm 106,4 K

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,
podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spase-
ní. Lukáš 2,29–30
Matouš 2,1–12 Efezským 3,2–6 Jan 3,14–21

7. úterý Každá bota obouvaná do válečné vřavy a
každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení,
budou potravou ohně. Izaiáš 9,4

Stůjte tedy zpříma, přepásáni buďte pravdou, obrně-
ni krunýřem spravedlnosti, obuti horlivostí v šíření
evangelia pokoje. Efezským 6,14–15 J
1. Janova 3,1–6 Jan 3,22–30
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8. středa Zpívejte Hospodinu píseň novou, chvála
jeho jest od končin země. Izaiáš 42,10 K

Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto pro-
rocky mluvil: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
protože navštívil a vykoupil svůj lid.“ Lukáš 1,67–68
1. Janova 2,12–17 Jan 3,31–36

9. čtvrtek Když budete prodávat něco svému bližní-
mu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte
jeden druhého. 3.Mojžíšova 25,14

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte
přednost jeden druhému. Římanům 12,10
Efezským 4,17–24 Jan 4,1–14

10. pátek Jako se nad syny slitovává otec, slitovává
se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,13

Láska tkví v tomto: ne že my jsme milovali Boha, ale
to on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou
oběť za naše hříchy. 1. Janova 4,10 J
1. Janova 1,5–7 Jan 4,15–26

11. sobota Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka, a skrý-
váš se v čas ssoužení? Žalm 10,1 K

Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho,
padla mu k nohám a řekla: „Pane, kdybys byl zde,
nebyl by můj bratr umřel.“ Jan 11,32
Lukáš 1,67–79 Jan 4,27–38
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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

Když Boha svatého chceš jako Otce znát,
dřív jeho dítětem se musíš, bratře, stát! 162/1

12. neděle Svou tvář už před nimi nebudu skrývat,
neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je
výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29

Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli,
že i pohanům byl dán dar Ducha svatého.

Skutky 10,45

Dej, by tě všechen lid náš znal,
tvou cestou bral se, v pravdě stál!
Ať všichni tebou vedeni,
tvým Duchem v lásce spojeni
v tvém těšíme se spasení. EZ 579,2

Matouš 3,13–17 Římanům 12,1–8 Žalm 96

13. pondělí Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě!
Vzchop se, vzchop se! Daniel 10,19

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý
duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se
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spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.
Římanům 1,11–12

Skutky 10,37–48 Jan 4,39–42

14. úterý Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty
právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit.

Daniel 4,34

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás po-
výšil časem svým. 1. Petrova 5,6 K
Jozue 3,9–17 Jan 4,43–54

15. středa Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej
svou sílu svému služebníku! Žalm 86,16

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ Lk 17,5
Koloským 2,1–7 Jozue 1,1–18

16. čtvrtek Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti
na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit
od Boha a pokořen. Izaiáš 53,4

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za
naše, ale za hříchy celého světa. 1. Janova 2,2
Marek 10,13–16 Jozue 2,1–24

17. pátek Hospodin je síla má i moje píseň; stal se
mou spásou. Žalm 118,14
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Otec nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do králov-
ství svého milovaného Syna. Koloským 1,13
Lukáš 12,49–53 Jozue 3,1–17

18. sobota Zplésalo srdce mé v Hospodinu.
1. Samuelova 2,1 K

Zůstaňte v mé lásce. To jsem vám pověděl, aby moje
radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.

Jan 15,9. 11
Matouš 6,6–13 Jozue 4,1–5,1

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

Věz, Boží proroci jen pro zlé Zákon psali;
ti dobří vůbec by ho nepotřebovali. 277/5

19. neděle Hospodin je útočiště svého lidu a záštita
synů Izraele. Joel 4,16

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval
od zlého. Jan 17,15

Ó Pane, rač nás věrně vést
tam, kde je cíl všech víry cest.
Dej spasení nám dojíti,
tvou slávu věčně spatřiti. 312,6

Jan 2,1–11 Římanům 12,4–16 Žalm 143
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20. pondělí Zde je můj služebník, vložil jsem na ně-
ho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.

Izaiáš 42,1

Ježíš řekl učedníkům: Víte, že ti, kdo platí u národů
za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí,
utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi
vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.

Marek 10,42–43
5.Mojžíšova 4,5–13 Jozue 5,13–15

21. úterý Bůh řekl Mojžíšovi:Nepřibližuj se sem! Zuj si
opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.

2.Mojžíšova 3,5

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

Židům 4,16
Marek 2,23–28 Jozue 6,1–10

22. středa Zalíbilo se Hospodinu, aby vás sobě vzdě-
lal v lid. 1. Samuelova 12,22 K

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo
dát vám království. Lukáš 12,32
Lukáš 16,14–18 Jozue 6,11–27

23. čtvrtek Království tvé je věčné království a vláda
tvá na věčné časy od pokolení do pokolení.

Žalm 145,13 F
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Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého
milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle
svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na
nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,9–10
Skutky 15,22–31 Jozue 7,1–26

24. pátek Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím
nového ducha. Ezechiel 36,26

Učedlníci naplněni byli radostí a Duchem svatým.
Skutky 13,52 K

Jan 7,1–13 Jozue 8,1–29

25. sobota I poznají pronárody, které zůstanou vů-
kol, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno,
a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno,
jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli
uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že
ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.

Jan 17,22–23
5.Mojžíšova 33,1–16 Jozue 8,30–35

Neděle Bible

3. neděle po Zjevení Páně
Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a
budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29
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Čím více hlasů je, čím pějí odlišněji,
tím krásnější je zpěv, tím lépe písně znějí. 268/1

26. neděle Sami jste viděli, jak jsem vás nesl na kří-
dlech orličích a přivedl vás k sobě. Ex 19,4 K

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Ač jenom kalně známe zřít,
zač prosí každý z nás,
přec všichni smíme v tobě mít
svou pravdu, cestu, jas. ZCČSH 180,6

Matouš 8,5–13 Římanům 1,14–17 Žalm 41

27. pondělí Dobrotivý Hospodin všechněm, a slito-
vání jeho nade všecky skutky jeho. Žalm 145,9 K

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí
do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.

Matouš 6,26
Izaiáš 19,19–25 Jozue 9,1–27

28. úterý Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospo-
din, a ti, v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich.

Žalm 84,6 K

Když už byl Ježíš nedaleko domu, poslal k němu set-
ník své přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se; vždyť
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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
1. Královská 17,8–16 Jozue 10,1–15

29. středa A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší
mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude
vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode
dnů věčných. Micheáš 5,1

Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první
i poslední, který byl mrtev a je živ: „Vím o tvém
soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat.“ Zjevení 2,8–9
Rút 1,1–21 Jozue 11,1–15

30. čtvrtek Onmění časy i doby, krále sesazuje, krále
ustanovuje. Daniel 2,21

Až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko králov-
ství Boží. Lukáš 21,31
Skutky 13,42–52 Jozue 11,16–23

31. pátek Kdo nerozvážně mluví, zraňuje jako meč;
jazyk moudrých uzdravuje. Přísloví 12,18 J

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale
vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a
tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29
Lukáš 4,22–30 Jozue 20,1–9
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Ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečné-
mu, aby dalo milost posluchačům. Efezským 4,29 K

1. sobota Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dě-
dičně vládneš všemi národy. Žalm 82,8 K

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho
nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a
jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou,
oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A
volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu,
sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“ Zjevení 7,9–10
Zjevení 15,1–4 Jozue 21,1–45

4. neděle po Zjevení Páně
Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi
lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5

Kdo mnoho cestoval a všecko vidět chtěl
a Boha nepotkal, ten pranic neviděl. 248/6

2. neděle Až do vašeho stáří, až do šedin vás budu
nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu a zachráním.

Izaiáš 46,4

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně
se den ze dne obnovujeme. 2. Korintským 4,16
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Život nám ubíhá, den za dnem plyne,
snažme se neminout cíl, jejž dal Pán.
Z lenosti zachraň nás i všechny jiné,
kterým byl pro život stejný cíl dán. EZ 568,1

Marek 4,35–41 2. Korintským 1,8–11 Žalm 44

3. pondělí To je výrok Panovníka Hospodina: „Shro-
máždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu
byli shromážděni.“ Izaiáš 56,8

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se
k nim toho dne na tři tisíce lidí. Skutky 2,41
Matouš 21,18–22 Jozue 22,1–20

4. úterý Od počátku oznamuji, co se v budoucnu
stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Izaiáš 46,10

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna,
narozeného z ženy. Galatským 4,4
Matouš 8,28–34 Jozue 22,21–34

5. středa Nebudeš vynášeti pověsti lživé.
2.Mojžíšova 23,1 K

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvář-
ku, závist, jakékoliv pomlouvání. 1. Petrova 2,1
Jeremiáš 5,20–25 Jozue 23,1–16
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6. čtvrtek Boha se boj a jeho přikázání zachovávej;
na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13

Jestliže zachováváte královský zákon, jak je napsán
v Písmu: „Milovati budeš bližního svého jako sám
sebe,“ dobře činíte. Jakubova 2,8
Skutky 28,1–8 Jozue 24,1–15

7. pátek Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my
jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.

Žalm 20,8 K

Děti, varujte se modlářství. 1. Janova 5,21
Lukáš 11,14–23 Jozue 24,16–28

8. sobota Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž
za mě dokončí zápas. Žalm 57,3

Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu;
odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35
Izaiáš 51,1–6 Jozue 24,29–33

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

Když v duši bydlí Bůh, tu o ní říci smím,
že věčné nádhery je stánkem přenosným. 219/4
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9. neděle Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají
v něho. Žalm 2,12 K

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení ne-
bo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebez-
pečí nebo meč? Římanům 8,35

Kéž víc tě miluji, víc lásky jen
dej mi, můj Ježíši, na každý den.
Ó slyš tu prosbu mou, duši mou studenou
rozehřej láskou svou: jen lásky víc! 350,1

Matouš 17,1–9 2. Korintským 4,6–10 Žalm 54

1414 – dopsána Litoměřicko-třeboňská (Zmrzlíkova) bible
– nejstarší dochovaná česká bible (600 let)

10. 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

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

Jan 1,3–4
2. Korintským 3,9–18 Efezským 1,1–6

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

Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se. Jan 7,37 K
Jan 1,43–51 Efezským 1,7–10



ÚNOR 30

12. středa Nikdo není pánem dne smrti.
Kazatel 8,8 J

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si ne-
počínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromar-
něte tento čas. Efezským 5,15–16
Jan 3,31–36 Efezským 1,11–14

13. čtvrtek Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.
Žalm 36,7

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

Římanům 8,21
Zjevení 1,1–8 Efezským 1,15–23

14. pátek Na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Je-
ruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování.

Zachariáš 12,10

Jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré
pravdy. Jan 16,13
Jan 8,12–20 Efezským 2,1–10

15. sobota Neodvrhuj Hospodinovo kárání, nepro-
tiv se jeho domlouvání. Přísloví 3,11

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z do-
nucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá.

1. Petrova 5,2
4.Mojžíšova 6,22–27 Efezským 2,11–22
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Septuagesimae
(70 dní před Velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své pros-
by, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Že Bůh tě spasit chce, snad pochopils a víš.
Že chce i bez tebe? To věříš přespříliš. 209/4

16. neděle Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,
se zachrání. Joel 3,5

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit
Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23

S námi je Bůh náš, slyšte, národy,
ze studně jeho navažte vody,
pravdy a síly, kterou znavenému
dává Pán věrný tvoru slabému. EZD 634,1

Matouš 20,1–16 1. Korintským 9,24–27 Žalm 51

17. pondělí Vaše hříchy od vás odvrátily dobrodiní.
Jeremiáš 5,25 J

Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost.
Židům 12,15

Lukáš 19,1–10 Efezským 3,1–13

18. úterý Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás
se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro
nepravost nás všech. Izaiáš 53,6
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Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu
jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře.

Marek 6,34
Židům 12,12–17 Efezským 3,14–21

19. středa Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou
spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu
planou a cizí? Jeremiáš 2,21

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí
Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.

Galatským 1,6
Matouš 10,40–42 Efezským 4,1–6

20. čtvrtek Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neo-
pouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky
tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří
přijdou. Žalm 71,18

Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení
Ašerova. Byla již pokročilého věku. A v tu chvíli k nim
přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem,
kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,36. 38
1. Korintským 3,1–8 Efezským 4,7–10

21. pátek Ty naděje Izraele, jeho spasiteli v čase sou-
žení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se
zdrží jen přes noc? Jeremiáš 14,8
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Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš
a připojil se k nim. Ale cosi jim jakoby zakrývalo oči,
takže ho nepoznali. Lukáš 24,15–16 P
Jan 2,13–22 Efezským 4,11–16

22. sobota Hospodine, tys mé útočiště, tys můj podíl
v zemi živých! Žalm 142,6

V Kristu smíme přistupovat k Bohu svobodně a s dů-
věrou. Efezským 3,12
1. Korintským 1,26–31 Efezským 4,17–24

Sexagesimae
(60 dní před Velikonocemi)

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

Stůj, kam to utíkáš, vždyť nebe v tobě je,
ne tam, kam směřují tvé bludné kročeje! 82/1

23. neděle Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hos-
podin ho však ze všeho vysvobodí. Žalm 34,20

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni
do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme
pronásledováni, ale nejsme opuštěni.

2. Korintským 4,8–9
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Opatruj mě z vysokosti,
Bože můj plný milosti,
zbav mě, prosím, všeho zlého,
hříšného i bolestného. ZCČSH 26,1

Lukáš 8,4–15 Židům 4,12–13 Žalm 99

24. pondělí Když jsem se nepřiznal, tu mizela síla
mých kostí. Neboť dnem i nocí na mne naléhala tvá
ruka. Proto svůj hřích jsem ti vyjevil. Žalm 32,3–5 B

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hy-
ne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýš-
lením. Efezským 4,22–23
5.Mojžíšova 32,44–47 Efezským 4,25–32

25. úterý Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný
spasitel není. Izaiáš 43,11

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec
slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho po-
znali. Efezským 1,17
2.Mojžíšova 7,1–13 Efezským 5,1–14

26. středa Hospodin souditi bude končiny země a
dá sílu králi svému. 1. Samuelova 2,10 K

Sílu svého mocného působení prokázal Bůh na Kris-
tu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici
v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly
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i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak
v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,20–21
Marek 6,1–6 Efezským 5,15–20

27. čtvrtek Předložil jsem ti život i smrt, požehnání
i zlořečení; vyvol si tedy život. 5.Mojžíšova 30,19

Dejte se smířit s Bohem! 2. Korintským 5,20
Lukáš 6,43–49 Efezským 5,21–33

28. pátek Saul řekl Davidovi: Kdypak někdo najde
svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě
Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil!

1. Samuelova 24,20

Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás ne-
návidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se
za ty, kteří vám ubližují. Lukáš 6,27–28
Jan 12,34–42 Efezským 6,1–4
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BŘEZEN

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

1. sobota Pro jeho lásku ke mně ho spasím.
Žalm 91,14 F

Ježíš se modlil: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento
kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ Tu se mu
zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Lukáš 22,42–43
Matouš 13,31–35 Efezským 6,5–9

1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách

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

Když vzhůru k nebesům chceš vyvést kroky své,
pak musíš přidržet se cesty křížové. 60/5

2. neděle Neměli žízeň, když je vedl po pouštích,
dal, že pro ně tekla voda ze skály. Izaiáš 48,21 J

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
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Studnice vody pro žíznící,
ze Skály věků se prýštící,
Manno, mně z nebes darovaná,
v zápasu s hříchem tys’síla má.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím. 164,2

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

3. pondělí Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Do-
jdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Izaiáš 51,11
Radujte se, i když snad máte ještě nakrátko projít
zármutkem rozmanitých zkoušek. 1. Petrova 1,6
Lukáš 13,31–35 Efezským 6,10–17

4. úterý Posilnil se David v Hospodinu Bohu svém.
1. Samuelova 30,6 K

Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a
nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.

Galatským 5,1
Lukáš 5,33–39 Efezským 6,18–24

Začátek postní doby
5. středa Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě
nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě,
je výrok Hospodinův. Jeremiáš 1,19
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Slyšeli pak to zákoníci i přední kněží, a hledali, kterak
by jej zahubili; nebo se ho báli, protože všecken zá-
stup divil se učení jeho. Marek 11,18 K
Matouš 6,16–21 Jan 11,1–10

6. čtvrtek Ti, kteří milují spasení tvé, ať říkají vždyc-
ky: „Veleslaven budiž Bůh náš.“ Žalm 70,5 K

Ježíš řekl slepému: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“
Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A vše-
chen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Lukáš 18,42–43
Zachariáš 7,2–13 Jan 11,11–19

Ženy zvou ke světovému dni modliteb
7. pátek Četli z knihy Božího zákona po oddílech a
vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli.

Nehemiáš 8,8

Početný zástup rád Ježíšovi naslouchal. Marek 12,37
Jan 8,21–30 Jan 11,20–27

8. sobota Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, kte-
rý dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě
milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme a provi-
nili se. Daniel 9,4–5

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden
za druhého, abyste byli uzdraveni. Jakubova 5,16
Daniel 5,1–30 Jan 11,28–45
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Invocavit
(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15)

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

Ó, chop se Ježíše! on jako skála nese;
kdo do ní narazí, ten o ni rozbije se. 40/5

9. neděle V Bohu jest spasení mé a sláva má.
Žalm 62,8 K

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí:
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já
k nim patřím na prvním místě. 1. Timoteovi 1,15

Pane můj, prosím srdečně,
své slovo neodnímej,
i když se chovám nevděčně,
mě u sebe vždy skrývej,
ať mne mé hříchy nehubí,
tobě jen nechť se svěřím,
kéž srdce mé neotupí,
ať za tebou jen běžím. EZ 247,5

Matouš 4,1–11 Židům 4,14–16 Žalm 91

10. pondělí Neumřu, nýbrž budu žít, abych vyprávěl
o skutcích Božích. Žalm 118,17 F
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Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti – to proto,
abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí
mrtvé. 2. Korintským 1,9
1. Janova 3,7–12 Jan 11,46–57

11. úterý Oči Hospodinovy obrácené jsou k spraved-
livým, a uši jeho k volání jejich. Žalm 34,16 K

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu
dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Lukáš 18,7–8
Jób 1,1–22 Jan 12,1–11

12. středa Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš
všechna má slova, jež k tobě mluvím! Ezechiel 3,10

Ježíš řekl: Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají
je. Lukáš 11,28
1. Korintským 10,9–13 Jan 12,12–19

13. čtvrtek Řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
1.Mojžíšova 1,3 K

Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8 K
Jakubova 4,1–10 Jan 12,20–26

14. pátek Jste synové Hospodina, svého Boha.
5.Mojžíšova 14,1
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Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha
svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.

Galatským 4,6
Židům 2,11–18 Jan 12,27–33

15. sobota Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému
Bohu. Žalm 84,3

Otec rozkázal svým služebníkům: „Přineste ihned nej-
lepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a
obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, ho-
dujme a buďme veselí!“ Lukáš 15,22–23
Zjevení 20,1–6 Jan 12,34–36

Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

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

Bůh všechny v Synu svém jde spasit, chci ti říci.
A přece: přijati budou jen kajícníci. 164/5

16. neděle Dal jsem se najíti těm, kteří se na mne
neptávali, nalezen jsem od těch, kteří mne nehledali.

Izaiáš 65,1 K
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Všemi modlitbami a prosbami se modlete každého
času v Duchu; k tomu bděte velmi vytrvale a proste
za všechny svaté. Efezským 6,18 Ž

Jen sebe zkoušejte, zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti jste chtivi ze všech sil? 248,1

Marek 12,1–12 Římanům 5,1–11 Žalm 35,1–16

17. pondělí Napravte své cesty a své skutky a nechám
vás přebývat na tomto místě. Jeremiáš 7,3

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuď-
te, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete za-
vrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

Lukáš 6,36–37
Jeremiáš 26,1–24 Jan 12,37–43

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

Žalm 5,2–3 K

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným
voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb
Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho
pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7
Jób 2,1–10 Jan 12,44–50
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19. středa Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a
ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem.

Ezechiel 37,23

Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze
všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý
v dobrých skutcích. Titovi 2,14
2.Mojžíšova 17,1–7 Jan 13,1–11

20. čtvrtek Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy
budícími bázeň, Bože, naše spáso. Žalm 65,6

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to
učiním. Jan 14,14
1. Janova 1,8 - 2,2–6 Jan 13,12–20

21. pátek Hospodin bude Králem nad celou zemí;
v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno je-
diné. Zachariáš 14,9

Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my
v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všec-
ko, i my skrze něho. 1. Korintským 8,6 K
Lukáš 9,43–48 Jan 13,21–30

22. sobota Všechno má určenou chvíli a veškeré dění
pod nebem svůj čas. Kazatel 3,1
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Ježíš vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, jdeme
do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno,
co je psáno u proroků.“ Lukáš 18,31
Galatským 2,16–21 Jan 13,31–35

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

Duch, který obrácen je stále k Boží tváři,
smí navždy přijímat i její věčnou záři. 217/4

23. neděle Ani jedno ze všech dobrých slov, která
Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo:
všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

To zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko
široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2,39

Nuž, spějte k němu odevšad
a s jásotem mu pějte,
své sliby plň mu každý rád
a vždy se k němu znejte,
neb rozmýšlí vše výtečně
a pomáhá nám srdečně;
čest, chválu Bohu vzdejte! 57,9

Lukáš 9,57–62 Efezským 5,1–8 Žalm 35,17–28
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24. pondělí Mé vlastní srdce se proti mně vzepře-
lo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod
svému planoucímu hněvu, protože jsem Bůh, a ne
člověk, jsem Svatý uprostřed tebe. Ozeáš 11,8. 9

A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více
rozhojnila milost, Římanům 5,20
Lukáš 14,25–35 Jan 13,36–38

25. úterý Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek
Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21

Pavel a Silas se pokoušeli dostat do Bithynie, ale Duch
Ježíšův jim to nedovolil. Skutky 16,7
Jób 7,11–21 Jan 14,1–7

26. středa Má ruka založila zemi, má pravice roze-
střela nebesa, já je volám a ony společně předstupují.

Izaiáš 48,13 J

Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře
i prameny vod. Zjevení 14,7 J
Marek 9,38–41–47 Jan 14,8–14

1564 biskup Jan Augusta propuštěn z Křivoklátu (450 let)

27. čtvrtek I řekl Bůh Kainovi: „Co jsi učinil? Hlas
krve bratra tvého volá ke mně ze země.“

1.Mojžíšova 4,10 K
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A nyní, vy boháči: Hle, mzda dělníků, kteří žali va-
še pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik
ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste
rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se – pro
den porážky! Odsoudili jste a zahubili jste spravedli-
vého. Jakubova 5,1. 4–6
Marek 8,10–21 Jan 14,15–21

28. pátek Rúben řekl bratrům: „Neprolévejte krev!“
1.Mojžíšova 37,22

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

1. Tesalonickým 5,15
Matouš 10,34–39 Jan 14,22–26

29. sobota Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské,
zdálo se nám to jako ve snách. Žalm 126,1 K

Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede
je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou
slzu z očí. Zjevení 7,17
Lukáš 17,28–33 Jan 14,27–31

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
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Hle, v jednom zrníčku, v té nepatrné kleci,
je obraz nejvyšších i nejspodnějších věcí. 161/4

30. neděle Hospodin Bůh váš jest Bůh na nebi
svrchu, i na zemi dole. Jozue 2,11 K

Ježíš Kristus, ačkoliv má božskou přirozenost, nic
nelpěl na své vznešenosti, ale sám sebe se zřekl, vzal
na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden
z lidí. Filipským 2,6–7 P

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

Jan 12,20–26 2. Korintským 1,3–7 Žalm 92

31. pondělí Důvěrně jsem se s Abrahamem sblížil,
aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po
něm: „Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle
spravedlnosti a práva.“ 1.Mojžíšova 18,19

Abrahamovi víra jest počtena za spravedlnost.
Římanům 4,9 K

5.Mojžíšova 8,2–10 Jan 15,1–8
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Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v ra-
dost. Jan 16,20

1. úterý Neříkej: „Jak jednal se mnou, tak budu jed-
nat s ním, odplatím každému podle jeho činů.“

Přísloví 24,29

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Matouš 5,7

Jób 9,14–35 Jan 15,9–17

2. středa Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke
svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle
práva, a neponeseš následky jeho hříchu.

3.Mojžíšova 19,17

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma
očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Matouš 18,15
Jan 15,9–17 Jan 15,18–25

3. čtvrtek Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo
jej učinil, kdo má radost z běd, ten bez trestu nezů-
stane. Přísloví 17,5

Dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a
slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit.

Lukáš 14,13–14
2. Korintským 4,11–18 Jan 15,26–16,4
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4. pátek Pro bídu ubohých, pro nářky úpějících, teď
povstanu, praví Bůh, a zjednám právo tomu, koho
ponižují. Žalm 12,6 F

Přímluvce přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spra-
vedlnost a soud. Jan 16,8
Jan 10,17–26 Jan 16,5–11

5. sobota Občerstvím duši znavenou a každou duši
tesknící ukojím. Jeremiáš 31,25

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné
slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí,
posílí a postaví na pevný základ. 1. Petrova 5,10
Jan 14,15–21 Jan 16,12–15

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

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

Matouš 20,28

Je kniha života, když nečteme ji, hynem:
tou knihou Kristus je svým bytím, slovem, činem.

176/5

6. neděle Prosazovat spravedlnost a právo je před
Hospodinem výbornější než oběť. Přísloví 21,3



DUBEN 50

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená
pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení.

Jakubova 1,27
Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám;
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé! 346,1.2

Marek 10,35–45 Židům 5,7–9 Žalm 43

7. pondělí Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil,
nezavrhl jsem tě. Izaiáš 41,9
Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a po-
stavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby
zůstalo. Jan 15,16 K
Židům 6,20–7,27 Jan 16,16–24

8. úterý 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
Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a
v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím.

Filipským 1,3–4
Jób 19,21–27 Jan 16,25–33
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9. středa Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale vi-
níka bez trestu neponechá. Nahum 1,3

Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a vel-
komyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží
tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4
Židům 9,11–15 Jan 17,1–5

10. čtvrtek Pamatuje věčně na smlouvu svou, na slo-
vo, které přikázal až do tisíce pokolení.

Žalm 105,8 K

Slovo Páně zůstává na věky. 1. Petrova 1,25 K
1. Korintským 2,1–5 Jan 17,6–13

11. pátek Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to,
co řekne můj Bůh. 2. Paralipomenon 18,13

Ježíš řekl: Nehledám vůle své, ale vůle toho, jenž mne
poslal. Jan 5,30 K
Židům 10,1. 11–18 Jan 17,14–19

12. sobota Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzru-
šuj se, ať se nedopustíš zlého. Žalm 37,8

Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem
zapadnout slunce. Efezským 4,26
Zjevení 14,1–5 Jan 17,20–26
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Květná neděle
Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho
věří, měl život věčný. Jan 3,14. 15

Je zítra Mesiáš, je včera a je dnes,
je zjevný navěky a věčně skryt: to věz. 107/5

13. neděle Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, ne-
boť čekám na tvůj soud. Žalm 119,43

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna
Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ Matouš 21,9

Kristu Králi, Dárci spásy,
pějme písně pochvaly,
jako tenkrát, když mu hlasy
hosanna vstříc volaly. ZCČSH 239,1

Jan 12,12–19 Filipským 2,5–11 Žalm 55

14. pondělí Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající,
Bůh žárlivě milující. 5.Mojžíšova 4,24

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam pro-
dávali, a řekl jim: Je psáno: „Můj dům bude domem
modlitby,“ ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.

Lukáš 19,45–46
Římanům 5,6–11 Jan 18,1–11

1614 zemřel bratrský kněz a historik Jan Jafet (400 let)
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15. úterý Všecko na tě očekává, abys jim dával pokrm
časem svým. Když jim dáváš, sbírají; když otvíráš ruku
svou, nasyceni bývají dobrými věcmi.

Žalm 104,27–28 K
Nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazo-
val dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas,
sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17
Jób 38,1–11;42,1–6 Jan 18,12–27

16. středa Hospodin pak předcházel je ve dne v slou-
pu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak v sloupu
ohnivém, aby svítil jim. 2.Mojžíšova 13,21 K
Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje, nebude cho-
diti v temnostech, ale bude míti Světlo života.

Jan 8,12 K
Izaiáš 26,20–21 Jan 18,28–40

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

17. čtvrtek Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou
ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku.

Izaiáš 25,4
Mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě
soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl
svět. Jan 16,33 K
Jan 13,1–35 1. Korintským 11,23–26 Jan 19,1–16a
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Velký pátek
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Jan 3,16

18. pátek Ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný
v milosrdenství ke všechněm, kteří tě vzývají.

Žalm 86,5 K

Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou
odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal.

Lukáš 23,46
Jan 19,16–30 2. Korintským 5,14–21 Jan 19,16b–30

19. sobota Hospodin znovu potěší Sijón.
Zachariáš 1,17

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše
srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.

Jan 16,22
Židům 9,24–28 Jan 19,31–42

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

Věř Kristu, bratře: co kdy řekl, za čím stál,
to také vpravdě byl, to také dokázal. 178/5
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20. neděle Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost
zajistí klid a bezpečí navěky. Izaiáš 32,17

Ježíš říká: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel, bude žít. Jan 11,25

Už svitlo jitro nedělní
a už je bílý den.
Pojďte se na to podívat,
kámen je odvalen. EZD 665,1

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

1414 se Jan Hus inkognito vrátil do Prahy

Velikonoční pondělí
21. pondělí Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na
smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uza-
vřel, a neudělali si tesanou sochu, zpodobení čeho-
koli, co ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal.

5.Mojžíšova 4,23

Pokolení zlé a nevěrné se dožaduje znamení, ale ne-
bude mu dáno jiné znamení než znamení proroka
Jonáše. Jako totiž Jonáš byl v břiše velké ryby tři dni
a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni
a tři noci. Matouš 12,39–40 P
Lukáš 24,13–35 1. Korintským 15,12–20 Jan 20,11–18

22. úterý Hospodine, postav stráž k mým ústům,
přede dveře mých rtů hlídku. Žalm 141,3
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Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být las-
kavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.

2. Timoteovi 2,24
1. Korintským 15,20–28 Jan 20,19–23

23. středa Milovati budeš Hospodina Boha svého
z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly
své. 5.Mojžíšova 6,5 K

My milujeme, protože on napřed miloval nás.
1. Janova 4,19 P

1. Korintským 15,35–49 Jan 20,24–31

24. čtvrtek Ať to bude dobré nebo zlé, Hospodina,
svého Boha, uposlechneme. Jeremiáš 42,6

Ježíš řekl Petrovi: Když jsi byl mladší, sám ses přepásá-
val a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš
ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.

Jan 21,18
1. Korintským 15,50–57 Jan 21,1–14

25. pátek Bůh vykoupí duši mou z moci pekla, když
mne přijme. Žalm 49,16 K

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak Bůh
ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním
k životu. 1. Tesalonickým 4,14
1. Korintským 5,6b–8 Jan 21,15–19
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26. sobota Hospodin Izákovi řekl: Požehnáni budou
v semeni tvém všickni národové země.

1.Mojžíšova 26,4 K

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

2. Timoteovi 2,8–13 Jan 21,20–25

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

Jsem z Boha narozen a v Kristu umírám
a v Duchu svatém žít zas nově začínám. 163/3

27. neděle Není nic lepšího, než když se člověk ra-
duje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl.

Kazatel 3,22

Vždycky se radujte! 1. Tesalonickým 5,16 K

Radujme se vždy společně,
chválu vzdávajíce vděčně
Bohu Otci nebeskému,
Synu i Duchu svatému. 230,1

Jan 20,19–29 1. Petrova 1,3–9 Žalm 84
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28. pondělí Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné
domy a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže
bys zapomněl na Hospodina, svého Boha.

5.Mojžíšova 8,12.14

Znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7
Izaiáš 42,10–16 1. Janova 1,1–4

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

Ať ve vás zůstává to, co jste slyšeli od počátku.
Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstane-
te i vy v Synu i Otci. 1. Janova 2,24
Jób 42,7–17 1. Janova 1,5–10

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

A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za
proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak
dary uzdravování, služba potřebným, řízení.

1. Korintským 12,28
1. Petrova 1,22–25 1. Janova 2,1–6
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Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a
svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno
v Kristu Ježíši. Galatským 3,28

1. čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svý-
mi milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to
čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.

1. Korintským 11,25
Jan 17,9–19 1. Janova 2,7–11

2. pátek Hle, mně patří všechny duše. Ezechiel 18,4

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali prav-
du. 1. Timoteovi 2,4
Lukáš 23,50–56 1. Janova 2,12–17

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

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co
se mu líbí. Filipským 2,13
Jan 12,44–50 1. Janova 2,18–29

1728 začátek Hesel v Ochranově
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Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země

Žalm 33,5)

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je
znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.

Jan 10,11. 27.28

To světlo pokoje, ten olej vylitý,
jenž duši napájí, můj Kriste, to jsi ty. 8/4

4. neděle Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,
neboť jsem osaměl a jsem ubohý. Žalm 25,16 F

Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

Ó králi slávy, Pane náš,
jenž v nebi s Otcem přebýváš,
se všemi námi lítost měj
a stádci svému požehnej! 277,9

Jan 10,11–30 1. Petrova 2,21b–25 Žalm 56

5. pondělí Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil
nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše,
co je na ní, moře i vše, co je v nich. Nehemiáš 9,6

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle. Římanům 1,20
4.Mojžíšova 27,12–23 1. Janova 3,1–10
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6. úterý Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte!
Izaiáš 7,9

Ježíš mluvil k Šimonu Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby
tvá víra neselhala. Lukáš 22,32
1. Korintským 4,9–16 1. Janova 3,11–18

7. středa Žena vzala z plodů a jedla, dala také svému
muži, který byl s ní, a on též jedl. 1.Mojžíšova 3,6

Obávám se, aby to nebylo tak, jako když had ve své
lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztrati-
la nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti
Kristu. 2. Korintským 11,3
Jan 17,20–26 1. Janova 3,19–24

8. čtvrtek Budou se před tebou radovat, jako se ra-
dují ve žních. Izaiáš 9,2

Okusili jste, kterak dobrotivý jest Pán.
1. Petrova 2,3 K

Efezským 4,8–16 1. Janova 4,1–6

9. pátek S veselím budete čerpat vodu z pramenů
spásy. Izaiáš 12,3

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere
vody života. Zjevení 22,17
Matouš 26,30–35 1. Janova 4,7–16a
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10. sobota Izraelci přinášeli dobrovolný dar Hospo-
dinu, každý muž a žena, všechno potřebné k dílu,
které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat.

2.Mojžíšova 35,29

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci pře-
dem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ra-
dostného dárce miluje Bůh. 2. Korintským 9,7
Jan 14,1–6 1. Janova 4,16b–21

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

Kdo sobě ztratil se a odpoután je cele,
ten našel Boha, mír i svého Spasitele. 61/2

11. neděle Pozdvihuji očí svých k horám, odkud by
mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, který
učinil nebe i zemi. Žalm 121,1–2 K

Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak
bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já
jsem ta cesta, pravda i život.“ Jan 14,5–6

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

Jan 15,1–8 1. Janova 5,1–4 Žalm 66

12. pondělí Zjeviž se, ó Hospodine, v síle své, a bu-
demeť zpívati a oslavovati udatnost tvou. Ž 21,14 K

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a
duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého
srdce! Efezským 5,19
Římanům 1,18–25 1. Janova 5,1–5

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

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme
nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1. Janova 3,1
2. Korintským 5,11–18 1. Janova 5,6–12

14. středa Běda bláznivým prorokům, kteří následují
svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Ez 13,3

Mnozí mi řeknou v onen den: „Pane, Pane, což jsme
ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu ne-
vymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho
mocných činů?“ A tehdy já prohlásím: „Nikdy jsem
vás neznal.“ Matouš 7,22–23
Jan 8,31–36 1. Janova 5,13–21
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15. čtvrtek Kdo uděluje chudému, půjčuje Hospodi-
nu, a on za dobrodiní jeho odplatí jemu. Př 19,17 K

Samaritán dal hostinskému dva denáry a řekl: „Posta-
rej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím,
až se budu vracet.“ Lukáš 10,35
Římanům 8,7–11 2. Janova 1–6

16. pátek Vrať mi zas radost spásy své a duchem štěd-
rosti mne potěš. Žalm 51,14 F

Milosrdenství vám a pokoj i láska budiž rozmnožena.
Judova 1,2 K

Jan 19,1–7 2. Janova 7–13

17. sobota Samuel řekl: Dopustili jste se všeho toho
zla, avšak jsem dalek toho, abych se přestal za vás
modlit. 1. Samuelova 12,20.23

Každý velekněz má mít soucit s těmi, kdo chybují a
bloudí, protože sám také podléhá slabosti. Židům 5,2
Zjevení 22,1–5 3. Janova 1–15

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

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podi-
vuhodné věci. Žalm 98,1

Můj nástroj nezní sám, hle, já to jsem, jenž hraji;
a prsty Boží zas mou duši rozchvívají. 311/5



65 KVĚTEN

18. neděle Před sebou máš, Panovníku, všechny mo-
je tužby a můj nářek utajen ti není. Žalm 38,10

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo
dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
ochrání nás všude.
On nás cestou života
provází a sílí,
nakonec i přivede
k blaženému cíli. ZCČSH 24,5

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

19. pondělí Dobrořečte národové Bohu našemu, a
ohlašujte hlas chvály jeho. Zachoval při životu duši
naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše.

Žalm 66,8–9 K

Bůh nás vyvolil, abychom my, kteří jsme na Krista
upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.

Efezským 1,12
Jakubova 1,17–27 Jonáš 1,1–16

20. úterý Milosrdenství tvého, Hospodine, plná jest
země, ustanovením svým vyuč mne. Žalm 119,64 K
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Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který při-
jal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její
rozmanitosti. 1. Petrova 4,10
Lukáš 19,36–40 Jonáš 2,1–11

21. středa To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech
a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5.Mojžíšova 30,14

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude po-
doben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na
skále. Matouš 7,24
Římanům 15,14–21 Jonáš 3,1–10

22. čtvrtek Budiž nám přítomná ochotnost Hospo-
dina Boha našeho, a díla rukou našich potvrď mezi
námi, díla, pravím, rukou našich potvrď. Ž 90,17 K

V Joppe žila učednice jménem Tabita. Konala mnoho
dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Sk 9,36
1. Korintským 14,6–19 Jonáš 4,1–11

23. pátek Nakládal jsi se mnou milosrdně, dals mi
život a tvůj dohled střežil mého ducha. Jób 10,12

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře
dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé
duši. 3. Janova 1,2
Lukáš 22,39–46 Galatským 1,1–9
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24. sobota Nač bych tedy nyní očekával, Pane? Oče-
kávání mé jest na tebe. Žalm 39,8 K

Ježíš řekl: Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachrá-
nila. Matouš 9,22
Jan 6,60–69 Galatským 1,10–24

Týden oběti za misii

Rogate ( Modlete se!)
Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své
milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Chceš pravé modlitby a prosby, bratře, znát?
Jdi do sebe a hleď, co Pán chce, vyzkoumat. 237/1

25. neděle Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Je-
ruzalém. Izaiáš 52,9

Kristus Ježíš dal sám sebe jako výkupné za všechny.
1. Timoteovi 2,5–6

Moudrosti poklad z nebe je slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe přivádí Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení. EZ 446,1

Jan 16,23–33 1. Timoteovi 2,1–6 Žalm 95
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26. pondělí Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh
bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

Žalm 73,26

V naději jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí proni-
káme až do nitra nebeské svatyně. Židům 6,19
1. Královská 3,5–15 Galatským 2,1–10

27. úterý Na poušti vytrysknou vody, potoky na pus-
tině. Izaiáš 35,6

Anděl mi ukázal řeku živé vody, čiré jako křišťál, kte-
rá vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed
města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví
života. Zjevení 22,1–2
2.Mojžíšova 17,8–13 Galatským 2,11–21

1564 v Ženevě zemřel reformátor Jan Kalvín (450 let)

28. středa Moji bratří zavinili, že lid ztratil odvahu.
Ale já jsem se cele oddal Hospodinu, svému Bohu.

Jozue 14,8

Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na
vymření! Zjevení 3,2
Lukáš 11,1–4 Galatským 3,1–14

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

Jan 12,32
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29. čtvrtek Já budu, praví Hospodin, zdí ohnivou
vůkol Jeruzaléma, a slávou budu u prostřed něho.

Zachariáš 2,5 K

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku. Matouš 28,20
Lukáš 24,44–53 Skutky 1,3–11 Žalm 68,1–19

30. pátek S Bohem statečně si povedeme.
Žalm 60,14

Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť.
Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.

Matouš 9,13
Jan 18,33–38 Galatským 3,15–18

31. sobota David se modlil: Pro své slovo a podle své-
ho srdce jsi učinil celou tuto velikou věc.

2. Samuelova 7,21

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

Marek 6,2
Efezským 6,18–24 Galatským 3,19–29
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Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpěli-
vost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovlá-
dání. Galatským 5,22–23a

Ekumenický modlitební týden

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

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

Znát Boží přátele lze bez dlouhého ptaní:
jen hleď, kdo lásku má na srdci i v dlani. 173/3

1. neděle Když jest mi Hospodin po pravici, nikoli
se nepohnu. Žalm 16,8 K

Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že
jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou
to ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky 4,13

Moc živá víra v srdci jest,
jež slibům Božím dá se vést,
jest pevné v Krista doufání,
v němž povždy má své zastání. 312,1

Jan 15,26–16,4 Efezským 3,14–21 Žalm 68,20–36
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2. pondělí Zdaliž jsem já Bůh jen z blízka? dí Hos-
podin. A nejsem Bůh i z daleka? Jeremiáš 23,23 K

Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího!
Jak jsou nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné
cesty jeho! Římanům 11,33 K
Ezechiel 11,14–20 Galatským 4,1–7

3. úterý Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost,
promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetr-
vává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.

Micheáš 7,18

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hně-
vu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Je-
žíše Krista. 1. Tesalonickým 5,9
Lukáš 21,12–19 Galatským 4,8–20

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

Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto vě-
ci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je
maličkým. Lukáš 10,21
Lukáš 12,8–12 Galatským 4,21–31

5. čtvrtek Jak daleko jest východ od západu, tak da-
leko vzdálil od nás přestoupení naše. Žalm 103,12 K
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V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem
jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.

2. Korintským 5,19
Skutky 1,12–26 Galatským 5,1–15

6. pátek Pojďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme
skále spasení našeho. Žalm 95,1 K

Chromý vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit.
Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil
Boha. Skutky 3,8
Jan 19,25–27 Galatským 5,16–26

7. sobota Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Vykupuje
ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a
slitováním. Žalm 103,2. 4

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galatským 2,20
Zachariáš 4,1–14 Galatským 6,1–18

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

Viz, jiskru v sobě máš; ta rozhoří se, až
ji láskou nebeskou co měchem rozdmycháš. 349/5

8. neděle Ochraňuj mě jako zřítelnici oka. Žalm 17,8
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Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

Pán Bůh jest síla má,
všecka obrana má:
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má. 379,1

Jan 14,23–27 Skutky 2,1–18 Žalm 148

Svatodušní pondělí

9. pondělí Výrobku svých rukou nebudeme už říkat:
„Náš Bože!“ Ozeáš 14,4

Co jest platno člověku, by pak všecken svět získal, a
své duši uškodil? Matouš 16,26 K
Matouš 16,13–19 1. Korintským 12,4–11 Píseň 1,1–2,7

10. úterý Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako
byl s našimi otci! 1. Královská 8,57

Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neu-
tuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše
naděje; proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty,
kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.

Židům 6,11–12
Skutky 4,23–31 Píseň 2,8–3,11

11. středa Já znám přestoupení svá, a hřích můj přede
mnou jest ustavičně. Žalm 51,5 K
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Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spra-
vedlivý, že nám hříchy odpouští. 1. Janova 1,9
Skutky 8,9–25 Píseň 4,1–5,1

12. čtvrtek Tmu před nimi změním v světlo, pahor-
katiny v rovinu. Izaiáš 42,16

Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemů-
že zavřít. Zjevení 3,8
Skutky 11,1–18 Píseň 5,2–16

13. pátek Zachovej mne, Bože, neboť v tebe doufám.
Žalm 16,1 F

Mojžíšovi rodiče věřili, a proto svého syna tři měsíce
po narození ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě, a
nezalekli se královského rozkazu. Židům 11,23
Skutky 11,19–26 Píseň 6,1–7,10

14. sobota Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých
plamenů sluhy. Žalm 104,4

Loď nedokázala čelit větru; nechali jsme se tedy jím
unášet. Skutky 27,15 J
Skutky 18,1–11 Píseň 7,11–8,14

Neděle svaté Trojice
Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka
země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K
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Znám Boží tvář, buď jist. Kéž chápeš, popěrači,
že v celém stvoření se její krása zračí! 164/4

15. neděle Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkou-
ším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno
a já jim odpovím. Zachariáš 13,9

Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni
utrpení, tak budete účastni také útěchy.

2. Korintským 1,7

Pevně stojí Boží trůn od věků na věky.
Všechno v chrámu zvěstuje, jak Bůh je veliký.
Svému lidu Hospodin vždy novou sílu dá,
jej v soužení ochrání, pokojem požehná.

EZD 628,3

Jan 3,1–15 Římanům 11,32–36 Žalm 145

16. pondělí Nelekneš se strachu náhlého, nebo Hos-
podin bude doufání tvé. Přísloví 3,25. 26 K

Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus,
budiž svatý ve vašich srdcích. 1. Petrova 3,14–15
Jeremiáš 10,6–12 Soudců 1,1–21

17. úterý Budiž zřejmé při služebnících tvých dílo
tvé, a okrasa tvá při synech jejich. Žalm 90,16 K
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Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož
on poslal. Jan 6,29 K
Izaiáš 43,8–13 Soudců 1,27–2,5

1722 započala výstavba Ochranova

18. středa Z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné
dary Hospodinu. 1. Paralipomenon 29,9

Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh
církvím v Makedonii. Tak se osvědčily v mnohém
soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby
vzešla jejich bohatá štědrost. 2. Korintským 8,1–2
Skutky 17,16–34 Soudců 2,6–23

19. čtvrtek Ponížené staví na vysoké místo, zarmou-
cení docházejí spásy. Jób 5,11

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil,
ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic –
aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bo-
hem. 1. Korintským 1,28–29
Efezským 4,1–7 Soudců 4,1–24

20. pátek On sám bude pokoj. Micheáš 5,4

Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si
pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte
z moci Božího Ducha. Galatským 5,15–16
Lukáš 23,44–49 Soudců 5,1–31
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21. sobota Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já
dosud oznamuji tvoje divy. Žalm 71,17

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvěd-
čen. 2. Timoteovi 3,14
Jan 14,7–14 Soudců 6,1–10

1. neděle po sv. Trojici
Ježíš poslal sedmdesát učedníků: Kdož vás slyší, mne slyší;
a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16 K

Kristus je posledním i prvním člověkem:
v něm každý počíná a dotváří se v něm. 155/5

22. neděle Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu;
vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Když slepý uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do
křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Mk 10,47. 49

Bůh Otec z pouhé milosti
Syna poslal z své výsosti,
ku pozdvižení padlého
člověka v smrt uběhlého. 274,1

Lukáš 16,19–31 1. Janova 4,16–21 Žalm 76

23. pondělí 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
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Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ja-
ko dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje
a neděsí! Jan 14,27
Lukáš 10,1–16 Soudců 6,11–24

24. úterý Hospodine, poněvadž nepravosti naše
svědčí proti nám, slituj se pro jméno své.

Jeremiáš 14,7 K

Jan spatřil Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek
Boží, který snímá hřích světa.“ Jan 1,29
Lukáš 1,57–80 Soudců 6,25–32

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

Žalm 117,2 K

Tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší evangeli-
um ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží
milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Koloským 1,6
1. Timoteovi 6,11–16 Soudců 6,33–40

26. čtvrtek Hospodin pro své veliké jméno svůj lid
nezavrhne. 1. Samuelova 12,22

Znáte štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý,
ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou
zbohatli. 2. Korintským 8,9
Malachiáš 3,19–24 Soudců 7,1–15
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27. pátek Kéž Hospodin pomáhá tobě, kéž ti Vše-
mohoucí žehná hojným požehnáním.

1.Mojžíšova 49,25

Ježíš řekl bývalému posedlému: Jdi domů ke své rodině
a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a
jak se nad tebou smiloval. Marek 5,19 P
Matouš 27,46–49 Soudců 7,16–8,3

28. sobota Já zachráním své ovce a nikdo je už ne-
bude loupit. Ezechiel 34,22

Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce
nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že
se blíží vlk. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a
ony znají mne. Jan 10,12. 14
Skutky 13,15–25 Soudců 8,22–35

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

Kristus, to je můj chléb i nápoj, pravda, slovo
a život, stezka, vchod i místo poutníkovo. 168/1

29. neděle Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez
moje učení jak zřítelnici oka. Přísloví 7,2
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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

Drahý poklad slova tvého,
Pane, jejž’s mi daroval,
dej bych nade světa všeho
jmění vroucně miloval!
Mělo-li by pominouti,
na čem víra spočine,
nechť se třeba světy zhroutí,
ono nikdy nezhyne! 163,1

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

30. pondělí Vzchází ve tmách světlo upřímým, mi-
lostivý jest, milosrdný a spravedlivý. Žalm 112,4 K

Anděl Páně v noci otevřel dveře vězení a vyvedl apoš-
toly ven. Skutky 5,19
Přísloví 9,1–10 Soudců 9,1–6
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Jsem povždy u tebe, držíš rukou mou pravici, svou
radou mne řídíš a potom ke cti mne bereš.

Žalm 73,23–24 B

1. úterý Ty, který ukázals mi útrapy mnohé a zlé,
vrátíš nás zase k životu. Žalm 71,20 F

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející
život v evangeliu. 2. Timoteovi 1,10
2.Mojžíšova 2,11–25 Soudců 9,7–21

2. středa Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim
a dal jim jméno „Člověk“. 1.Mojžíšova 5,2

V Pánu není ani žena bez muže, ani muž bez ženy,
vždyť jako pochází žena z muže, tak i muž skrz ženu a
všechno vespolek je z Boha. 1. Korintským 11,11–12 Ž
1. Samuelova 1,1–11 Soudců 9,50–57

3. čtvrtek Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé
zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby
budeš nazývat „Spása“ a své brány „Chvála“.

Izaiáš 60,18

Bůh jim setře každou slzu z očí. A smrti již nebude,
ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co
bylo, pominulo. Zjevení 21,4
Matouš 15,29–39 Soudců 13,1–25
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4. pátek Dalecí přijdou, a budou stavěti chrám Hos-
podinův. Zachariáš 6,15 K

V Pánu jste i vy společně budováni v duchovní pří-
bytek Boží. Efezským 2,22
Lukáš 23,39–43 Soudců 14,1–20

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

Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha
opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě.
A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Jan 4,23
Jeremiáš 31,7–14 Soudců 15,1–16,3

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

Lukáš 19,10

Kde láska nebeská je nejhlouběji skryta?
Tam na kříži, kde je i pro tvou spásu vbita. 82/5

6. neděle I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu
země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl
člověk v duši živou. 1.Mojžíšova 2,7 K

Je to Bůh sám, který všemu dává život, dech i všechno
ostatní. Skutky 17,25
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Tvůrce mocný nebe země
a co svět se jmenuje,
jehož božství všechno plémě
v celém světě zjevuje,
tebe Pána pánů vzývám,
patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám,
tebe duch můj velebí. ZCČSH 40,1

Lukáš 15,1–3. 11b–32 1. Timoteovi 1,12–17 Žalm 52

1415 upálen mistr Jan Hus v Kostnici (599 let)

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

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k ot-
cům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám
promluvil ve svém Synu. Židům 1,1–2
Lukáš 5,27–32 Soudců 16,4–22

8. úterý Nebudeš vykořisťovat svého bližního.
3.Mojžíšova 19,13 J

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo
k dobru společného růstu. Římanům 15,2
2.Mojžíšova 32,30-33,1 Soudců 16,23–31

9. středa Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní
až do končin země. Žalm 48,11
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Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zá-
stupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří
Bohu našemu!“ Zjevení 19,1
Jan 5,1–16 Rút 1,1–22

10. čtvrtek Hospodin jejich soužení viděl, slyšel je-
jich bědování, kvůli nim si připomínal svoji smlouvu.

Žalm 106,44–45

Věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad
vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvo-
bození, abyste mohli snésti. 1. Korintským 10,13 K
Matouš 18,15–20 Rút 2,1–23

11. pátek Hospodin si postavil trůn na nebesích, vše-
mu vládne svou královskou mocí. Žalm 103,19

Kristus odevzdá království Bohu a Otci, když zmaří
každou vládu, každou sílu a moc.

1. Korintským 15,24 Ž
Matouš 27,3–10 Rút 3,1–18

12. sobota Bože, mé srdce se vzmužilo, chci ti zpívat
a hrát! Probuď se, má duše! Žalm 108,2 Ku

Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí
zpívejte v srdci vašem Pánu. Koloským 3,16 K
Římanům 8,1–6 Rút 4,1–22
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4. neděle po sv. Trojici
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kris-
tův. Galatským 6,2 K

Kdo skrytě rozdává a tají dobré dílo,
věř, tomu nebesa se ukrást podařilo. 105/5

13. neděle Hříchů mladosti mé a přestoupení mých
nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv
buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine.

Žalm 25,7 K

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás
zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když
jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efezským 2,4–5

V Ježíše cele důvěřím,
v něj věře, smrti neuzřím,
již, Bohu dík, jsem všeho prost
a dluh můj splacen na věčnost. 277,2

Lukáš 6,36–42 Římanům 14,10–13 Žalm 53

14. pondělí Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti,
kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to. Přísloví 11,13

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedli-
vé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst,
co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Filipským 4,8
Lukáš 5,17–26 Jan 5,1–18
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15. úterý Bůh Šalamounovi řekl: Protože jsi nežádal
pro sebe ani dlouhý věk ani bohatství, ba ani bezživotí
svých nepřátel, ale rozumnost při soudním jednání,
hle, učiním podle tvých slov. 1. Královská 3,11–12

Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti je-
ho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33 K
Nehemiáš 9,1–36 Jan 5,19–30

16. středa Uvědomuji si Pánovy skutky, jsem si vě-
dom tvých dávných divů, rozpomínám se na všecky
tvé činy a tvá díla. Žalm 77,12–13 Ku

Bůh dej osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která
by byla naděje povolání jeho. Efezským 1,18 K
Marek 11,20–26 Jan 5,31–40

17. čtvrtek Bůh řekl Noemu: Hle, já ustavuji svou
smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým ži-
vým tvorem. Nedojde již k potopě, která by zahladila
zemi. 1.Mojžíšova 9,9–10.11

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a
který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se
za nás! Římanům 8,34
1. Korintským 12,19–26 Jan 5,41–47

18. pátek Já jsem první i poslední, kromě mne žád-
ného Boha není. Izaiáš 44,6
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Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je
v náručí Otcově, nám o něm řekl. Jan 1,18
Lukáš 23,17–26 Jan 6,1–15

19. sobota Proč se mnou vedete spor? Všichni jste
mi byli nevěrní, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 2,29

Běželi jste dobře! Kdo vám zabránil, abyste se drželi
pravdy? Galatským 5,7
2. Korintským 13,10–13 Jan 6,16–21

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

Jen hledej, pros a tluc! Jen jaká je tvá víra,
tak Bůh se zjevuje a dává, otevírá. 203/4

20. neděle Pýcha předchází pád, domýšlivost klo-
pýtnutí. Přísloví 16,18

Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snad-
no přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.

Židům 12,1

Ó doufej, duše, stále
a nechtěj zoufati,
on, věř jen, k své se chvále
chce tebe zastati.
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Když pravá vzejde chvíle,
tu on se dostaví
a v svém na tobě díle
se mocně oslaví. 383,5

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

21. pondělí V den svého soužení se dotazuji Panov-
níka, v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení.

Žalm 77,3

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.
Matouš 5,4 K

Lukáš 6,12–19 Jan 6,22–40

22. úterý On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že
jsme prach. Žalm 103,14

Tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo
patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.

2. Korintským 4,7
1.Mojžíšova 35,1–15 Jan 6,41–51

23. středa Před sebe si kladeš naše nepravosti, do
světla své tváře naše tajné hříchy. Žalm 90,8

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a
pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on
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je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští.
1. Janova 1,8–9

Ezechiel 2,3–8 Jan 6,52–59

24. čtvrtek Nezatvrzujte šijí svých tak, jako otcové
vaši. Podejte ruky Hospodinu, a poďte do svatyně
jeho. 2. Paralipomenon 30,8 K

Filip vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme to-
ho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše,
syna Josefova z Nazareta.“ Natanael mu namítl: „Z
Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip
mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Jan 1,45–46
Skutky 15,4–12 Jan 6,60–65

25. pátek Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což
se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-
li: „My jsme to nevěděli,“ což ten, který zpytuje nitro,
tomu nerozumí? Přísloví 24,11–12

Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu
z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.

Matouš 25,45
Lukáš 22,31–34 Jan 6,66–71

26. sobota Můj Bože, jak tesklí duše má! Protož se
na tě rozpomínám. Žalm 42,7 K

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37
Filipským 3,12–16 Jan 7,1–13
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6. neděle po sv. Trojici
Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: „Neboj se, já jsem
tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“

Izaiáš 43,1

Jsi Boží syn? Pak ten, kdo vidí, sleduje,
že Bůh je v člověku a člověk v Bohu je. 3/2

27. neděle Neprávem nabyté poklady neprospějí,
kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti. Přísloví 10,2

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmě-
ní, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho oši-
dil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Lukáš 19,8

Bože, Otče věčnosti,
Stvořiteli mocný,
odpusť viny, slabosti,
smiluj se nad námi! EZD 687,1

Matouš 28,16–20 Římanům 6,3–11 Žalm 57

28. pondělí I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil
ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého.

1.Mojžíšova 2,3 K

Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před
sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, od-
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počine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od
svého. Židům 4,9–10
2.Mojžíšova 14,15–22 Jan 7,14–24

1914 začátek I. světové války (100 let)

29. úterý Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce
a trpícího. Zachariáš 7,10

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
Jakubova 4,17

Skutky 2,32–40 Jan 7,25–31

30. středa Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stra-
nit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moud-
rých a překrucuje slova spravedlivých.

5.Mojžíšova 16,19

Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem,
ale slávu od samého Boha nehledáte! Jan 5,44
Skutky 16,23–34 Jan 7,32–39

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

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho
slovo. Lukáš 10,39
Matouš 18,1–6 Jan 7,40–52
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SRPEN
Zpívej Hospodinu, celá země! Zvěstujte den ze dne
jeho spásu! 1. Paralipomenon 16,23

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

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

Jan 19,31–37 Jan 7,53–8,11

2. sobota Onť jest Hospodin, jehož jsme očekávali;
plésati a veseliti se budeme v spasení jeho. Iz 25,9 K

Naše společenství je s Otcem a jeho Synem Ježíšem
Kristem. A toto vám píšeme, aby naše radost byla
úplná. 1. Janova 1,3–4 P
Zjevení 3,1–6 Jan 8,12–20

7. neděle po sv. Trojici
Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané
svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K

Všem s Božím Beránkem tam v nebi dobře je,
kdo následovali zde jeho kročeje. 155/1

3. neděle Ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno
nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin
neudělá nic dobrého ani zlého.“ Sofoniáš 1,12
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Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kris-
tus. Efezským 5,14

Nuž všichni, kdo jste žízniví
a v svědomích svých truchliví,
pojďte ke mně k rozvlažení.

Však jsem já sám váš Spasitel,
smutných srdcí utěšitel,
všech hříchů mocný zprostitel. EZ 490,1.6

Jan 6,1–15 Skutky 2,41–47 Žalm 87

4. pondělí Bůh vedl lid oklikou, cestou přes poušť
k Rákosovému moři. 2.Mojžíšova 13,18

Ježíš byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel;
byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Když
byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží
evangelium. Marek 1,13–14
2. Paralipomenon 30,13–22 Jan 8,21–29

5. úterý Hospodin řekl Mojžíšovi:Nemůžeš spatřit mou
tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat na-
živu. 2.Mojžíšova 33,20

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na
svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli
život. 1. Janova 4,9
Matouš 22,1–14 Jan 8,30–36
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6. středa Nazvou tě novým jménem, jež určila Hos-
podinova ústa. Izaiáš 62,2

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pomi-
nulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5,17
Zachariáš 8,9–17 Jan 8,37–45

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

V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc
se tam modlil k Bohu. Lukáš 6,12
1. Korintským 10,16–17 Jan 8,46–59

8. pátek Ty jsi má pomoc, a proto ve stínu tvých
křídel se budu radovat. Žalm 63,8 F

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani moc-
nosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38–39
Lukáš 22,14–20 Jan 9,1–12

9. sobota Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak ná-
rody, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad
tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2
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Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve
mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46
Zjevení 19,4–9 Jan 9,13–23

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

Hleď, duše, vědomě se stále nořit v Pána
a budeš milostí co světlem obetkána. 265/5

10. neděle Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám po-
žehnání! Žalm 67,2

Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Du-
cha svatého budiž se všemi vámi. 2. Kor 13,13 K

Pán Bůh je přítomen, klanějme se jemu,
přistupujme s bázní k němu.
Bůh je mezi námi! Ztiš se s uctivostí,
srdce s čistou upřímností!
On buď jen veleben, Bůh náš pramen žití,
jeho sluší ctíti. 176,1

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

11. pondělí Chvalte Hospodina všickni národové,
velebte ho všickni lidé! Žalm 117,1 K

Všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři,
všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž
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sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva
i moc na věky věků!“ Zjevení 5,13
Jakubova 2,14–26 Jan 9,24–34

12. úterý Už nebude učit každý svého bližního a kaž-
dý svého bratra: „Poznávejte Hospodina!“ Všichni mě
budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je
výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a
jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

Tomáš Ježíšovi odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“
Jan 20,28

2. Korintským 6,11–18;7,1 Jan 9,35–41

13. středa Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl
radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány
zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu.

Izaiáš 61,1

Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme
o něm a zvěstujeme vám život věčný. 1. Janova 1,2
Jakubova 3,13–18 Jan 10,1–10

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

14. čtvrtek Spravedliví se zaradují a jásotem budou
oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Žalm 68,4

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Filipským 4,4

Lukáš 11,33–41 Jan 10,11–21
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15. pátek V tebe doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť
ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodi-
ne. Žalm 9,11

Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti.
Zjevení 2,2

Jan 18,19–24 Jan 10,22–30

16. sobota Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc
nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věč-
ným. Izaiáš 60,20

Vy všichni jste synové světla. 1. Tesalonickým 5,5
Filipským 2,12–18 Jan 10,31–42

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

Čím více z moudrosti jak ze zdroje se pije,
tím více pramení, tím hlubší, mocnější je. 213/3

17. neděle Hospodin Eliášovi řekl: Zachovám v Izraeli
sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před
Baalem. 1. Královská 19,18

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Židům 10,23
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Ó Otče věčný z nebe na stádce popatř své,
jež vzdavší tobě sebe milosti žádá tvé;
své svaté učení nám čisté zachovávej
a k jeho plnění nám chuť i sílu dávej
k tvé slávy zvýšení! ZCČSH 106,5

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

18. pondělí Opět zde bude slyšet hlas veselí, hlas
radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří
vybízejí: „Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, proto-
že Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“

Jeremiáš 33,11

Ježíš jim řekl: Mohou se hosté na svatbě postit, když
je ženich s nimi? Marek 2,19
1. Královská 3,16–28

1. Paralipomenon 10,1–14 anebo Moudrost 1,1–10

19. úterý Šalamoun řekl: Může Bůh opravdu sídlit na
zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou
pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval?

1. Královská 8,27

Prosím, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srd-
cích. Efezským 3,17
Ezechiel 3,16–21 1 Pa 11,1–9 / Mdr 1,11–15

20. středa Hospodin slyší mou prosbu, moji mod-
litbu Hospodin přijme. Žalm 6,10
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V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
Koloským 4,2

Matouš 19,4–15 1 Pa 13,1–14 / Mdr 1,16–2,24

21. čtvrtek Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dob-
rého v každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 30,9

Šimon odpověděl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a
nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.

Lukáš 5,5
Efezským 5,15–20 1 Pa 14,1–17 / Mdr 3,1–12

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova

22. pátek Lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zů-
stanou pevní a budou podle toho jednat.

Daniel 11,32

Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale
o jedno mi jde: nedbám na to, co je za mnou, a ženu
se k tomu, co je přede mnou. Filipským 3,13 P
Jan 19,9–16 1 Pa 15,1–16. 25–29 / Mdr 4,7–20

23. sobota Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože,
Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná
nikdo! Žalm 40,6

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v tě-
le, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán
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národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
1. Timoteovi 3,16

Lukáš 12,42–48 1 Pa 16,1–22 / Mdr 5,1–16

10. neděle po sv. Trojici
(Neděle pro Izrael)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž
si zvolil za dědictví. Žalm 33,12

Mnohost je nepřítel a stále o to mi jde,
by v Kristu toužili být jedno všichni lidé. 149/5

24. neděle Plésejte Bohu, síle naší! Žalm 81,2 K

Radujme se, a veselme se, a chválu vzdejme jemu.
Zjevení 19,7 K

Pod ochranou Nejvyššího rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého nespí, ani nedřímá. 355,1

Lk 19,41–48 / Mk 12,28–34 Ř 9,1–8. 14–16 Ž 59

25. pondělí Požehnán buď Hospodin, který podle
svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu.

1. Královská 8,56

Kristus jest pokoj náš. Efezským 2,14 K
Římanům 11,1–12 1 Pa 16,23–43 / Mdr 6,1–12

26. úterý Nikdo není skálou jako náš Bůh. 1 S 2,2
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Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už
je položen, a to je Ježíš Kristus. 1. Korintským 3,11
Lukáš 21,5–24 1 Pa 17,1–14 / Mdr 7,7–21

27. středa Budete jísti chléb svůj do sytosti, a přebý-
vati budete bezpečně v zemi své. 3.Mojžíšova 26,5 K

Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně
i ryby, kolik kdo chtěl. Jan 6,11
Jan 4,19–26 1 Pa 17,15–27 / Mdr 7,22–8,1

28. čtvrtek Dříve než zavolají, já odpovím; budou
ještě mluvit a já je už vyslyším. Izaiáš 65,24

Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti
mnohem hojněji, nežli my prosíme aneb rozumíme,
podle moci té, kterouž dělá v nás, Tomu, pravím,
buď sláva v církvi svaté skrze Krista Ježíše.

Efezským 3,20–21 K
Římanům 11,13–24 1 Pa 18,1–17 / Mdr 8,2–8

29. pátek Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl
tvář před domem Jákobovým. Izaiáš 8,17

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

Lukáš 23,27–31 1 Pa 19,1–15 / Mdr 8,9–18

30. sobota David Pelištejci odpověděl: Ty jdeš proti
mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti
tobě ve jménu Hospodina zástupů. 1 S 17,45
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Namáháme se a zápasíme, že máme naději v živém
Bohu, který je Spasitel všech lidí. 1. Timoteovi 4,10
5.Mojžíš. 4,27–40 1 Pa 19,16–20,8 / Mdr 8,19–9,12

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

1. Petrova 5,5

Hleď, zbožní nemají nic vlastního zde v čase
a bezbožníci nic tam na věčnosti zase. 74/3

31. neděle V den dobrý užívej dobra a v den zlý si
uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk
nedozvěděl, co bude po něm. Kazatel 7,14

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo mi-
lují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Římanům 8,28

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem,
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést! 415,1

Lukáš 18,9–14 Efezským 2,4–10 Žalm 37,1–20
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ZÁŘÍ

Buď rozhodný a udatný! Neboj se a neděs!
1. Paralipomenon 22,13

1. pondělí Pojďte a pozorujte Boží skutky, podivu-
hodné mezi lidmi. Žalm 66,5 Ku

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehná-
ním nebeských darů. Efezským 1,3
Ezechiel 17,1–6. 22–24 1 Pa 21,1–14 / Mdr 9,13–18

2. úterý Hospodin je blízko všem, kteří volají k ně-
mu opravdově. Žalm 145,18

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

Filipským 4,6
Gen 19,15–26 1 Pa 21,15–22,1 / Mdr 11,21–12,1

3. středa Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe
není. Žalm 16,2

Mnoho učedníků ho opustilo a už s ním nechodili.
Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr
mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš
slova věčného života.“ Jan 6,66–68
Marek 7,24–30 1 Pa 22,2–19 / Mdr 2,11b–22
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4. čtvrtek Opět se nad námi slituje, rozšlape naše
nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny naše
hříchy. Micheáš 7,19

Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
Jan 12,47

1. Petrova 5,1–5 1 Pa 28,1–13 / Mdr 13,1–9

Ekumenický den stvoření

5. pátek V rukou tvých jsou časové moji. Ž 31,16 K

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

Matouš 6,34
Lukáš 22,54–62 1 Pa 29,1–22 / Mdr 13,10–19

6. sobota Duch Panovníka Hospodina jest nade
mnou, proto že pomazal mne Hospodin. Iz 61,1 K

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

Izaiáš 26,1–6 2 Pa 1,1–17 / Mdr 15,1–3

12. neděle po sv. Trojici
Třtiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího se neuhasí.

Izaiáš 42,3 K

Kdy člověk stvořený zas v Bohu najde cíl?
Až vzorem stane se, jímž od věčnosti byl. 240/5
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7. neděle Hospodin je světlo mé a moje spása, koho
bych se bál? Žalm 27,1

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte
i ve mne. Jan 14,1

V své rozličné úzkosti jinam zření nemám
než k Bohu na výsosti, kam oči pozvedám.
Odkud nám plyne pomoc, každé dobré dání?
Bůh ve všem má plnou moc, vím, že mne ochrání.

EZ 190,1

Marek 7,31–37 Skutky 9,1–20 Žalm 37,21–40

8. pondělí Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž
doufá v tebe! Žalm 84,13

Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.
Jan 6,47

Mt 9,27–34 2 Pa 1,18–2,17 / Sírachovec předmluva

9. úterý Svou láskou a shovívavostí je vykupoval,
bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

Izaiáš 63,9

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je
to Boží dar. Efezským 2,8
4.Mojžíšova 12,1–15 2 Pa 3,1–17 / Sír 1,1–10

10. středa Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem
tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1
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Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.
Lukáš 10,20

Matouš 17,14–21 2 Pa 5,1–14 / Sír 1,11–25

11. čtvrtek Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a
buď milostiv tobě. 4.Mojžíšova 6,25 K

Ten byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člo-
věka přicházejícího na svět. Jan 1,9 K
Jakubova 5,13–16 2 Pa 6,1–21 / Sír 2,1–18

12. pátek V Bohu svém přeskočil jsem i zeď.
Žalm 18,30 K

Slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
Římanům 8,37

Lukáš 23,6–12 2 Pa 6,22–42 / Sír 4,1–11

13. sobota Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se vás
dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Za 2,12

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31
Izaiáš 57,15–19 2 Pa 7,1–10 / Sír 4,20–31

13. neděle po sv. Trojici
Král řekne jim: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Mt 25,40

Co dáváš chudému, tím v duchu bohatneš;
vždyť poponesl tě kus k nebi, tam, kam chceš. 88/6
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14. neděle Nespoléhejte na klamná slova: „Je to
chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hos-
podinův.“ Napravte své cesty a své skutky.

Jeremiáš 7,4–5
Celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš
bližního svého jako sebe samého! Galatským 5,14

Ty, Jezu, v tichosti nás veď,
ty uč nás milovat,
neb jen kdo tobě věren jest,
pak bude kralovat. 369,4

Lukáš 10,25–37 1. Janova 4,7–12 Žalm 39

15. pondělí Toto je den, který učinil Hospodin, já-
sejme a radujme se z něho. Žalm 118,24
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

2. Korintským 6,2
5.Mojžíšova 15,1–11 2 Pa 7,11–22 / Sír 5,1–10

1564 se narodil Karel starší ze Žerotína (450 let)

16. úterý Nezneužiješ jména Hospodina, svého Bo-
ha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho
jména zneužíval. 2.Mojžíšova 20,7
Posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9 K
Amos 5,4–15 2 Pa 9,1–12 / Sír 5,11–6,4

1741 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším
v Jednotě bratrské.
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17. středa Boží posel z nebe zavolal na H: Co je ti,
Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom
místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já
z něho učiním veliký národ. 1.Mojžíšova 21,17–18

Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vy-
kročte jistým krokem. Židům 12,12–13
5.Mojžíšova 24,10–22 2 Pa 10,1–19 / Sír 6,5–17

18. čtvrtek Spravedlivý zná při nemajetných.
Přísloví 29,7

My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít
zalíbení sami v sobě. Římanům 15,1
Skutky 4,32–37 2 Pa 12,1–16 / Sír 6,18–37

19. pátek Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou
se uši hluchých. Izaiáš 35,5

Ježíš se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám
staň.“ A otevřely se jim oči. Matouš 9,29–30
Matouš 26,47–56 2 Pa 18,1–27 / Sír 7,10–17. 32–36

20. sobota Poznáš, že jsem já Hospodin, a že nebý-
vají zahanbeni, kteří na mne očekávají.

Izaiáš 49,23 K

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti
Kristově. 2. Tesalonickým 3,5
Judova 1,1. 2.20–25 2 Pa 18,28–19,3 / Sír 13,1–13
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14. neděle po sv. Trojici
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na
všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

Ta velká láska, Bůh, nám velké dary dala.
Ó, že nás ubohých jsou srdce jen tak malá! 201/3

21. neděle Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!
Žalm 144,15

Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího
lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
ochrání nás všude.
On nás cestou života
provází a sílí,
nakonec i přivede
k blaženému cíli. ZCČSH 24,5

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

22. pondělí Budete-li mě skutečně poslouchat a do-
držovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnic-
tvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.

2.Mojžíšova 19,5
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Vy všichni jste skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
Galatským 3,26

2. Timoteovi 1,1–7 2 Pa 20,1–26 / Sír 15,11–20

23. úterý O tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli
jeho tři přátelé a přišli. Seděli potom spolu s ním
na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný
nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná.

Jób 2,11. 13

Plačte s plačícími. Římanům 12,15 K
Jan 9,24–41 2 Pa 26,1–23 / Sír 16,17–23

24. středa Hospodin mě poslal pozvednout truchlící
na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku,
olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha
beznaděje. Izaiáš 61,1. 3

Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste,
a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K
Filemonovi 1–22 2 Pa 28,1–15 / Sír 17,1–24

25. čtvrtek Zdali Bůh řekne, a neučiní, promluví, a
nedodrží? 4.Mojžíšova 23,19

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo
v Ježíši Kristu řečeno „Ano“. A proto skrze něho zní
i naše „Amen“ k slávě Boží. 2. Korintským 1,20
1. Paralipomenon 29,9–18 2 Pa 28,16–27 / Sír 18,1–14
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26. pátek Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hos-
podin je skála věků. Izaiáš 26,4

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

Jan 13,31–35 2 Pa 34,1–7 / Sír 22,27–23,6

27. sobota Mojžíš mluvil: Všechno, co vám přikazuji,
budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic
z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

To je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Kris-
ta a navzájem se milovat. 1. Janova 3,23
2. Tesalonickým 2,13–17 2 Pa 34,8–21 / Sír 24,1–29

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

Bůh o vše stará se — a přece bez námahy;
a před ním každý tvor je rovnocenně drahý. 220/4

28. neděle Zdrž hlas svůj od pláče a oči své od slz,
nebo budeš míti mzdu za práci svou, praví Hospodin.

Jeremiáš 31,16 K

Blahoslavení, kteří nyní pláčete, nebo smáti se bude-
te. Lukáš 6,21 K
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Jak dobře mi, můj Těšiteli,
když odpočívám v lásce tvé.
Já k tobě spěchám, Spasiteli,
bych vyšel z bídy truchlivé.
Noc žalu musí ustoupiti,
když přeutěšeně mi svítí
tvá láska, drahý Ježíši!
Tak na zemi již mám své nebe,
ó jak by nebyl blažen z tebe,
kdo srdce v tobě utiší? 354,1

Matouš 6,25–34 1. Petrova 5,5–11 Žalm 130

29. pondělí Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný
a udatný? Jozue 1,9

Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil.
2. Timoteovi 1,12

Lukáš 10,17–20 2 Pa 34,22–33 / Sír 28,1–7

30. úterý Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevylé-
čitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a
zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho skut-
ků. Jeremiáš 17,9–10

Ať nás srdce obviňuje, Bůh je větší než naše srdce a
zná všecko! 1. Janova 3,20
1.Mojžíšova 16,6–14 2 Pa 35,1–19 / Sír 29,8–13
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ŘÍJEN

Dávej Nejvyššímu podle toho, jak udělil, a upřímně,
seč můžeš býti. Sírachovec 35,10 K

1. středa Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako ob-
lak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.

Izaiáš 44,22

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

Koloským 2,14
Zjevení 14,6–16 2 Pa 35,20–27 / Sír 35,1–15

2. čtvrtek Jákob řekl: Budeme putovat do Bét-elu.
Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den
mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel.

1.Mojžíšova 35,3

Jeden z malomocných, jakmile zpozoroval, že je
uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil
Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval
mu. Lukáš 17,15–16
Matouš 18,10–14 2 Pa 36,1–10 / Sír 39,1–11

3. pátek Uval na Hospodina činy své, a budou upev-
něna předsevzetí tvá. Přísloví 16,3 K
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Měli byste říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu
a uděláme to neb ono.“ Jakubova 4,15
Matouš 26,51–54 2 Pa 36,11–21 / Sír 42,15–25

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

Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já
přiznám před svým Otcem v nebi. Matouš 10,32
Skutky 27,16–25 2 Pa 36,22–23 / Sír 51,1–12

16. neděle po sv. Trojici
(Den díkůvzdání za úrodu)

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý
čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

Bůh se vším ztotožněn je, bratře, bez rozdílu
a jako tobě dal i mušce živou sílu. 38/1

5. neděle Elifaz řekl: Spíše bych se dotazoval Boha,
svoji záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci
veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. Jób 5,8–9

Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už
mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili
ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“

Matouš 8,24–25
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Když bloudil jsem, ve tmách se darmo zmítal,
v svém srdci poušť a smrt jen výhled můj,
tys’hvězdou byl, za níž den nový svítal,
jsem, Pane, tvůj, jsem, Pane, tvůj. 325,2

Lukáš 12,13–21 2. Korintským 9,6–15 Žalm 65

6. pondělí Hospodinův anděl se dotkl Elijáše po-
druhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou
cestu!“ 1. Královská 19,7

Což nejsou všichni andělé duchové pověření službou,
posílaní, aby sloužili těm, kteří mají zdědit spásu?

Židům 1,14 J
Římanům 6,18–23 Ester 1,1–22

7. úterý Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve
dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním
vládnout. 1.Mojžíšova 4,7

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a
silní! 1. Korintským 16,13
Skutky 21,8–14 Ester 2,1–18

8. středa Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se
ostrovů všecko množství. Žalm 97,1 K

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože vše-
mohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi
národů. Zjevení 15,3
Marek 5,21–43 Ester 2,19–3,6
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9. čtvrtek Já jsemHospodin Bůh tvůj, který tě vyvedl
z země Egyptské, z domu služby. 2.Mojžíšova 20,2 K

Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat
se synem faraónovy dcery. Židům 11,24
Filipským 1,19–26 Ester 3,7–15

10. pátek Když se přiblížil čas Davidovy smrti, při-
kázal svému synu Šalomounovi: „Odcházím cestou
všeho pozemského. Dbej na to, co ti svěřil Hospo-
din, tvůj Bůh.“ 1. Královská 2,1–2.3

Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána.
Koloským 4,17

Jan 18,3–9 Ester 4,1–17

11. sobota Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine,
jejich srdce posiluješ. Žalm 10,17

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv
o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1. Janova 5,14
Marek 9,1–10 Ester 5,1–14

1414 se Jan Hus vydává na cetu do Kostnice (600 let)

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

Tvá myšlenka i čin nechť vedou k věčné spáse,
vždyť všechno konání se ukončí zde v čase! 72/3
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12. neděle Pokořili jsme se před svým Bohem a vy-
prosili si u něho přímou cestu. Ezdráš 8,21

Když ty dny uplynuly, vydali jsme se zase na cestu.
Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město.
Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Skutky 21,5

Tys zemi s nebem založil
a jako Pán je chráníš.
Dej ve svém světle vidět cíl,
o kterém ty sám jen víš.
Ať milujeme ze všech sil
ty, které jsi k nám připojil,
sám dokud nezvítězíš. EZ 188,6

Matouš 15,21–28 Římanům 10,9–18
Žalm 119,161–168

13. pondělí Nevzpomínejte na věci dřívější, o minu-
losti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a
už to raší. Nevíte o tom? Izaiáš 43,18–19

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k ně-
mu vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, který má při-
jít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl:
„Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vi-
dí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší
slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.“

Matouš 11,2–5
Marek 5,24–34 Ester 6,1–14
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14. úterý Hospodine, celým svým srdcem ti vzdá-
vám chválu, o všech divuplných činech tvých chci
vypravovat. Žalm 9,2

Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu
Ježíši, aby se tak dálo od vás. 1. Tesalonickým 5,18 K
Jakubova 1,1–13 Ester 7,1–10

15. středa Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je
spása Izraele. Jeremiáš 3,23

Ježíš uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy.
Marek 1,34

Lukáš 7,1–10 Ester 8,1–17

16. čtvrtek Ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako
ten, kdo pás odkládá! 1. Královská 20,11

Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním;
má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova
lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí.

1. Korintským 2,3–4
Skutky 5,34–42 Ester 9,1–19

17. pátek K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,
v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben.

Žalm 25,1–2

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Lukáš 19,10

Jan 19,28–30 Ester 9,20–28
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18. sobota Takto se budete ptát jeden druhého, kaž-
dý svého bratra: „Co odpověděl Hospodin? Co Hos-
podin promluvil?“ Jeremiáš 23,35

Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle
Páně. Efezským 5,17
Matouš 14,22–33 Ester 9,29–10,3

18. neděle po sv. Trojici
Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje
Boha, miloval i bratra svého. 1. Janova 4,21 K

Bůh sám je láska; vše, co koná, k lásce cílí.
A žádá, abychom i my tou láskou žili. 246/5

19. neděle Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním.
Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.

1. Samuelova 3,19

Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale
v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti.

1. Tesalonickým 1,5

Pojďte všichni, pojďte sem,
on z vás břímě hříchů složí.
Spasení jest jenom v něm,
z hříšných činí dítky Boží.
Každý nechť to v mysli má,
Ježíš hříšné přijímá. 251,4

Mk 12,28–34 Ř 14,17–19 Ž 119,169–176
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20. pondělí Ne navždy bude zapomenut nuzný, na-
děje chudých nikdy nevyhasne. Žalm 9,19 F

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

1. Tesalonickým 4,9–12 Zjevení 1,1–8

21. úterý Řekl jsem: „Vyznám na sebe Hospodinu
přestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost hříchu
mého.“ Žalm 32,5 K

V Ježíši Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchů.
Koloským 1,14

1. Timoteovi 1,1–11 Zjevení 1,9–20

22. středa Vzývati mne bude, a vyslyším jej.
Žalm 91,15 K

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho
vzývají. Římanům 10,12
Píseň 8,4–7 Zjevení 12,1–6

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

Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů ne-
můžete? Matouš 16,3
Skutky 6,1–7 Zjevení 12,7–12
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24. pátek Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu,
jak jste činili dodnes. Jozue 23,8

Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby žádný nevzal
koruny tvé. Zjevení 3,11 K
Lukáš 23,32–34 Zjevení 12,13–18

25. sobota Přikazuji ti: Ve své zemi ochotně otvírej
ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.

5.Mojžíšova 15,11

Udělejte i vy místo ve svém srdci! 2. Korintským 6,13
Matouš 5,17–24 Zjevení 13,1–10

19. neděle po sv. Trojici
Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď
mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Mým bohatstvím je Bůh. Když v čase postačí mi,
vím, že již teď zde smím být mezi blaženými.

186/6

26. neděle Může Bůh opravdu sídlit na zemi?
1. Královská 8,27

Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno ne-
padne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li
však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24
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Ó vzchop se, duše, k chválení
a zvučně prozpěvuj;
Ten, z něhož vše se pramení,
ten Pán a Bůh jest tvůj. 54,13

Marek 2,1–12 Efezským 4,22–32 Žalm 38

27. pondělí Budeš dbát na přikázání Hospodi-
na, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se
bát. 5.Mojžíšova 8,6

Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do krá-
lovství nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce
v nebesích. Matouš 7,21
Marek 10,46–52 Zjevení 13,11–18

28. úterý Hospodine, tvé odvěké úradky jsou věrná
pravda. Izaiáš 25,1

Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry
ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham za-
slíbení: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“

Galatským 3,8
Lukáš 5,12–16 Zjevení 14,1–5

29. středa Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi ří-
káte: „Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!“ Žalm 11,1

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
Židům 10,35

Kazatel 12,1–8 Zjevení 14,6–13
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30. čtvrtek Napájí duši žíznivou, a duši hladovitou
naplňuje dobrými věcmi. Žalm 107,9 K

Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za
milost. Jan 1,16 K
Marek 6,7–13 Zjevení 14,14–20

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

31. pátek Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bo-
hu, zjevné však patří navěky nám a našim synům.

5.Mojžíšova 29,28

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal.
Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.

Jan 17,6
Matouš 5,2–12 Římanům 3,21–28 Zjevení 15,1–4
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Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti
násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se
pře vdovy. Izaiáš 1,17

1. sobota Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine!
Velmi hluboká jsou myšlení tvá. Žalm 92,6 K

My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je
z Boha. 1. Korintským 2,12
Skutky 14,8–18 Zjevení 15,5–8

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

Krok lásky proniká až k Trůnu nepoznaně;
a vědě nezbývá než čekat ve dvoraně. 307/5

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

Milosrdenství jsem došel. 1. Timoteovi 1,13 K
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U tebe je slitování,
odpusť dluh náš laskavě,
po zdejším nás bojování
pozvi k věčné oslavě,
rač nám ku pomoci stát
jako pevný štít a hrad! ZCČSH 60,5

Marek 10,2–16 1. Tesalonickým 4,1–8 Žalm 139

3. pondělí V shromážděních dobrořečte Bohu!
Žalm 68,27

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech
lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným
srdcem a chválili Boha. Skutky 2,45–47
2.Mojžíšova 23,10–16 Zjevení 16,1–9

1414 Jan Hus dorazil do Kostnice (600 let)

4. úterý Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích.
I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11

Byli jste povoláni k tomu, abyste se stali dědici po-
žehnání. 1. Petrova 3,9
2.Mojžíšova 18,13–27 Zjevení 16,10–16

5. středa Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme
své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.

Daniel 9,18
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Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království
nebeské. Matouš 5,3 K
1.Mojžíšova 24,54–67 Zjevení 16,17–21

1414 zahájen kostnický koncil

6. čtvrtek Žízní duše má Boha, Boha živého, a říká:
Skoro-liž půjdu, a ukáži se před oblíčejem Božím?

Žalm 42,3 K

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo,
co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme
podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

1. Janova 3,2
2.Mojžíšova 19,3–9 Zjevení 17,1–6

7. pátek Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost
nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Žalm 32,2

V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který
činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými,
kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7
Jan 18,28–32 Zjevení 17,7–14

8. sobota Znuzen jsem byl, a spomohl mi.
Žalm 116,6 K

Pavel píše: Klekám na kolena před Otcem, od něhož
pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím,
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aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem
posílil a upevnil vnitřní člověk. Efezským 3,14–16
Kazatel 12,9–14 Zjevení 17,15–18

Začátek ekumenické dekády míru

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

2. Korintským 6,2

Změň mysl, křesťane! Ty musíš doslova
být čistý před Bohem jak duše Kristova. 256/2

9. neděle Člověk nežije pouze chlebem, ale vším, co
vychází z Hospodinových úst. 5.Mojžíšova 8,3

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající
pro život věčný; ten vám dá Syn člověka. Jan 6,27

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

Lukáš 17,20–30 Římanům 14,7–9 Žalm 75
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10. pondělí David Nátanovi řekl: „Zhřešil jsem proti
Hospodinu.“ Nátan Davidovi pravil: „Týž Hospodin
tvůj hřích sňal. Nezemřeš.“ 2. Samuelova 12,13

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

Marek 4,1–12 Zjevení 18,1–24

11. úterý Vyschnou snad vody, chladné a bystré? Na
mne však můj lid zapomněl. Jeremiáš 18,14–15

Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti,
tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla,
a nechtěli jste! Matouš 23,37
Marek 13,9–20 Zjevení 19,1–10

12. středa Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal
mě smrti. Žalm 118,18

Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, kte-
rá na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neob-
vyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově
utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho
sláva. 1. Petrova 4,12–13
Židům 13,1–9 Zjevení 19,11–21

13. čtvrtek Bůh vám oznámil svou smlouvu, kterou
vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal
je na dvě kamenné desky. 5.Mojžíšova 4,13
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Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek,
jako i já miloval jsem vás. Jan 15,12 K
1. Janova 2,18–29 Zjevení 20,1–10

14. pátek Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se
a odvraťte se od svých hnusných model! Ezechiel 14,6

Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes,
poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Když se
to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběh-
li do zástupu mezi lidi a volali: „Co to děláte? Vždyť
i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abys-
te se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu.“

Skutky 14,12. 14–15
Matouš 26,36–41 Zjevení 20,11–15

15. sobota 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

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc,
neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno po-
vstalo a jest. Zjevení 4,11
Marek 13,30–37 Zjevení 21,1–8

22. neděle po sv. Trojici
Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým. 2. Korintským 5,10
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Věz, bez všech průtahů jsou vzati v Boží říši,
kdo Krista do srdce si nakreslí a vpíší. 199/4

16. neděle Job odpověděl Bohu: Jen z doslechu o tobě
jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.
Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.

Jób 42,5–6

Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na
jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.

Zjevení 22,3–4

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

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

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

Ježíš řekl: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který
mě poslal, a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad: Ještě
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čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozved-
něte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni.

Jan 4,34–35
Matouš 7,21–29 Zjevení 21,9–14

18. úterý Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život
těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na
smrt – a ona nejde? Jób 3,20–21

Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24
Židům 10,26–31 Zjevení 21,15–21

Den přímluv a modliteb
Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohaně-
ní národům. Přísloví 14,34 K

19. středa Hle, já stvořím nová nebesa a novou ze-
mi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na
mysl. Izaiáš 65,17

Ježíš kázal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království
nebeské. Matouš 4,17
Lukáš 13,1–9 Římanům 2,1–11 Zjevení 21,22–27

20. čtvrtek Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas
Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou
cestou. Jeremiáš 2,17
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Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude po-
doben muži bláznivému, který postavil svůj dům na
písku. Matouš 7,26
2. Tesalonickým 1,3–12 Zjevení 22,1–5

21. pátek Daniel mluvil:Můj Bůh poslal svého anděla
a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23

Kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání
a Zlý se ho ani nedotkne. 1. Janova 5,18
Matouš 26,59–66 Zjevení 22,6–15

22. sobota K tobě, Hospodine, volám, skálo má, ne-
odmlčuj se mi. Žalm 28,1 K

Dva slepí začali křičet: „Smiluj se nad námi, Pane,
Synu Davidův!“ Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale
oni křičeli ještě víc. Matouš 20,30–31
Zjevení 20,11–15 Zjevení 22,16–21

Poslední neděle církevního roku
(Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35

Jak síla slunce plá všem k blahu, ku pokoji,
tak milosrdná moc chce plnit duši tvoji. 268/5

23. neděle Jsi tak veliký, Hospodine Bože! Není žád-
ného jako ty, není Boha kromě tebe.

2. Samuelova 7,22
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Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem
mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Zjevení 1,17–18

Jak vznešené tvé jméno po vší zemi,
svou velebností nad vše vyvýšený
jsi, Hospodine, mocný Pane náš.
Vše, co jsi stvořil, stále v péči máš. EZD 626,1

Matouš 25,1–13 Zjevení 21,1–7 Žalm 90

24. pondělí Vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic
k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské
klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům
země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.

Zjevení 14,6
5.Mojžíšova 34,1–8 Izaiáš 1,1–9

25. úterý Pohleď, Hospodine, jak se soužím, v mém
nitru to bouří, srdce se mi svírá v hrudi, neboť jsem
zarputile vzdorovala. Pláč 1,20

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi
pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se
nade mnou hříšným.“ Lukáš 18,13
1. Petrova 1,13–21 Izaiáš 1,10–20

26. středa Prosím, jestliže jsem nalezl milost před
očima tvýma, dej mi znamení, že ty mluvíš se mnou.

Soudců 6,17 K
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Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Bla-
hoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. Jan 20,29 K
1. Korintským 3,9–15 Izaiáš 2,1–5

27. čtvrtek Řekl Bůh: „Žádej začkoli, a dám tobě.“
Řekl Šalomoun: „Dejž tedy služebníku svému srdce
rozumné, aby soudil lid tvůj, a aby rozeznal mezi
dobrým a zlým.“ 1. Královská 3,5.9 K

Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se sla-
bých, se všemi mějte trpělivost. 1. Tesalonickým 5,14
Koloským 4,2–6 Izaiáš 3,1–15

28. pátek Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej,
bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10

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

Matouš 27,50–54 Izaiáš 4,2–6

1414 – Jan Hus zatčen a uvězněn v papežově paláci

29. sobota Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zů-
stanou, opět se zakoření a vydají ovoce.

2. Královská 19,30

Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela,
Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Elia-
kima, Eliakim Azóra, Azór Sádoka, Sádok Achima.
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Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Mat-
tana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže
Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.

Matouš 1,12–16
Zjevení 21,10–27 Izaiáš 5,1–7

Začátek nového církevního roku
1. neděle adventní

Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný.
Zachariáš 9,9

Bůh v dobru, milosti tak blízko u mne stojí,
až zcela proniká mé srdce, mysl moji. 66/5

30. neděle Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu
rádcem? Izaiáš 40,13

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i ko-
nec. Zjevení 22,13

Boží slovo ukazuje
ku věčné slávě cestu;
kdo je slyší a sleduje,
spěchá k Božímu městu.
Učiň, Kriste, svou milostí,
abychom vždy plnili
slovo tvoje s ochotností
a Bohu se líbili. 39,3

Matouš 21,1–9 Římanům 13,8–14 Žalm 24
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Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a roz-
kvete kvítím. Izaiáš 35,1

1. pondělí Bůh se nad tebou smiluje, až budeš úpěn-
livě volat; uslyší a odpoví ti. Izaiáš 30,19

Anděl odpověděl Korneliovi: „Bůh přijal tvé modlitby
a almužny a pamatuje na tebe.“ Skutky 10,4
1. Petrova 1,8–13 Izaiáš 5,8–24

2. úterý Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám
vyprávět, co mi Bůh prokázal. Žalm 66,16

Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat
nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám
stali drahými! 1. Tesalonickým 2,8
Židům 10,32–39 Izaiáš 6,1–13

3. středa V Hospodina mé srdce doufá. Pomoci jsem
došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdá-
vat chválu. Žalm 28,7

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá
v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,46–47
Koloským 1,9–14 Izaiáš 7,1–9
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4. čtvrtek Bóz z Betléma řekl žencům: „Hospodin
s vámi.“ Odpověděli jemu: „Požehnej tobě Hospo-
din.“ Rút 2,4 K

Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého
z přátel osobně! 3. Janova 1,15
1. Tesalonickým 5,1–8 Izaiáš 7,10–17

5. pátek Josef řekl bratrům: „Nevyvolávejte po cestě
hádky!“ 1.Mojžíšova 45,24

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni
svazkem pokoje. Efezským 4,3
Matouš 27,27–30 Izaiáš 8,1–15

6. sobota Bože, rozpomeň se na svou pospolitost,
kterou jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen.

Žalm 74,2

Brány pekel mou církev nepřemohou. Matouš 16,18
Matouš 23,37–39 Izaiáš 8,23–9,6

1414 – Jan Hus uvězněn v kobce na Bodamském jezeře

2. neděle adventní
Zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

Lukáš 21,28

Hle, nebe zhmotnělé níž k zemi poklesá;
kdy země zvedne se a změní v nebesa? 32/3
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7. neděle Rozpomeň se na dávné dny, snaž se po-
rozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého
otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou.

5.Mojžíšova 32,7

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už
tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak
jsem přesvědčen, i ty. 2. Timoteovi 1,5

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím,
den po dni při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se. 288,1

Lukáš 21,25–33 Jakubova 5,7–8 Žalm 1

8. pondělí Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá
se vám nalézt. 2. Paralipomenon 15,2

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo
tluče, tomu bude otevřeno. Lukáš 11,10
Židům 6,9–12 Izaiáš 11,1–10

9. úterý Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem
ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3
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Bůh ve své lásce nás předem určil, abychom rozhod-
nutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za
syny. Efezským 1,4–5
Zjevení 2,12–17 Izaiáš 12,1–6

10. středa Toto praví Hospodin: Vyslyšel jsem tvou
modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě.

2. Královská 20,5

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
Zjevení 2,1–7 Izaiáš 14,1–23

11. čtvrtek Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Slyšel jsem
reptání Izraelců. Vyhlas jim: „Navečer se najíte masa
a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem
Hospodin, váš Bůh.“ 2.Mojžíšova 16,11–12

Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu,
neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat
je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě.“

Matouš 15,32
2. Korintským 5,1–10 Izaiáš 24,1–23

12. pátek Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho
bezpečen budeš. Žalm 91,4 K
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Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7
Lukáš 22,66–71 Izaiáš 25,1–9

13. sobota Pane můj, jestliže jsem nyní nalezl mi-
lost před očima tvýma, prosím, nepomíjej služebníka
svého. 1.Mojžíšova 18,3 K

Aj, stojím u dveří, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas
můj a otevřel dveře, vejdu k němu, a budu s ním
večeřeti, a on se mnou. Zjevení 3,20 K
1. Tesalonickým 4,13–18 Izaiáš 26,1–6

3. neděle adventní
Připravte cestu Hospodinu! Hospodin přichází s mo-
cí. Izaiáš 40,3. 10

Chtít v Božích cestách jen se dívat, mlčet, stát,
je couvat za sebe a k záhubě se brát. 302/1

14. neděle Usilovně se snažte milovat Hospodina,
svého Boha, a chodit po všech jeho cestách.

Jozue 22,5

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem
já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

Chcem do díla se dáti, neb čas se krátí,
ne v klid se vydávati a v nečinnost,
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spíš po práci se ptáti, kde je jí dost
a na svém místě státi, se namáhati
a každý vykonati svou povinnost. 366,1

Matouš 11,2–10 1. Korintským 4,1–5 Žalm 33

15. pondělí Ti, kteří jiné vyučují, stkvíti se budou
jako blesk oblohy, a kteří k spravedlnosti přivozují
mnohé, jako hvězdy na věčné věky. Daniel 12,3 K

Mějte v paměti ty, kteří vám kázali slovo Boží. Myslete
na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!

Židům 13,7
Matouš 3,1–6 Izaiáš 26,7–19

16. úterý Celé shromáždění pozná, že Hospodin ne-
zachraňuje mečem a kopím. 1. Samuelova 17,47

Ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává
jméno Páně. 2. Timoteovi 2,19
Matouš 3,7–12 Izaiáš 28,14–22

17. středa Hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse.
Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému
shromáždění. Žalm 40,11

Nestyď se vydávat svědectví o našem Pánu.
2. Timoteovi 1,8

Lukáš 1,26–38 Izaiáš 29,17–24
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18. čtvrtek Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedá-
váte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému
milému spánek. Žalm 127,2

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží. 1. Petrova 5,7
1. Tesalonickým 5,16–24 Izaiáš 30,1–17

19. pátek Odpustím jim jejich nepravost a jejich
hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

Anděl řekl Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno
Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.

Matouš 1,21
2. Korintským 1,18–22 Izaiáš 32,1–20

20. sobota Ty panuješ nad dutímmoře; když se zdvi-
hají vlny jeho, ty je skrocuješ. Žalm 89,10 K

Ježíš vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké
ticho. Matouš 8,26
Zjevení 5,1–5 Izaiáš 33,17–24

1914 zemřel první Potštejnský kazatel Eugen Schmidt

4. neděle adventní
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Pán je blízko. Filipským 4,4–5

Tam každý nebešťan mne bude vidět rád,
tak jako z něho já se budu radovat. 153/5
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21. neděle Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně
se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.

Žalm 103,11

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a
který přichází. Zjevení 1,4

Chvála Otci nebeskému,
že se sklání k lidu svému;
noc se mění v světlo denní,
již nám kyne vykoupení.
Adventu se konec blíží,
odhoďme již hříchů tíži. ZCČSH 202,1

Lukáš 1,39–56 Filipským 4,4–7 Žalm 58

22. pondělí Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil
světlo noci i slunce. Žalm 74,16

Nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme
uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.

Římanům 13,11–12
Zjevení 22,16–21 Izaiáš 35,1–10

23. úterý Upněte se srdcem k Hospodinu a služte
jenom jemu. 1. Samuelova 7,3

Zachariáš promluvil: Bůh navštívil a vykoupil svůj lid,
abychom jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny
dny svého života. Lukáš 1,68. 75
Římanům 15,8–13 Matouš 1,1–17
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Štědrý den
24. středa Hospodinův zákon je dokonalý, nezkuše-
ný jím zmoudří. Žalm 19,8

Pastýřů se zmocnila veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Ne-
bojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel.“

Lukáš 2,9–11
Matouš 1,1–25 Římanům 1,1–7 Matouš 1,18–25

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

Slovo, jež tebe, mne a světy stačí nést,
svým slovem nesu já a hájím jeho zvěst. 139/1

25. čtvrtek Domov je v odvěkém Bohu.
5.Mojžíšova 33,27

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený
Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Totoť jsou ti dnové, o nichž prorokové
zdávna zvěstovali, lidem slibovali,
dnové vykoupení, světu ke spasení. 64,2

Lukáš 2,1–20 Titovi 3,4–7 Matouš 2,1–12
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2. svátek vánoční
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých
jeho. Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno
Hospodinovo vzývati budu. Žalm 116,15. 17 K

Smrt svatých před Bohem je vzácná, drahocenná.
Rci, lze to pochopit a je to pro ně změna? 104/4

26. pátek Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vo-
dám! Izaiáš 55,1

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Tomu, kdo žízní,
dám napít zadarmo z pramene vody živé.“

Zjevení 21,5. 6

Rosu dejte, ó nebesa!
I my také volejme;
aby Kristus Pán pomoc nesa,
přišel k nám, srdečně žádejme. 70,3

Jan 1,1–14 Židům 1,1–6

27. sobota Dej se do práce a nechť je s tebou Hos-
podin! 1. Paralipomenon 22,16

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
2. Janova 1,1–7 Matouš 3,1–12
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1. neděle po Vánocích
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu. Jan 1,14

Bůh mluví nejméně, ač sám je hlasem hlasů;
v něm slovo jediné zní věčně zevnitř času. 129/4

28. neděle Dej si pozor na každý krok, když jdeš do
Božího domu. Pohotovější buď k slyšení. Kazatel 4,17

Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v ti-
chosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše
duše. Jakubova 1,21

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

Lukáš 2,22–40 1. Janova 1,1–4 Žalm 93

29. pondělí K jmění, byť i přibývalo, neupněte srd-
ce. Žalm 62,11

Mudrci obětovali dítěti přinesené dary – zlato, kadi-
dlo a myrhu. Matouš 2,11
1. Janova 4,11–16 Matouš 3,13–17

30. úterý Izraelci Hospodinu řekli: „Zhřešili jsme.
Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás
ještě tentokrát vyprosti!“ Soudců 10,15
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Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On
nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme
konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4–5
Židům 1–14 Matouš 4,1–11

Závěr roku
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš
milosrdný. Žalm 103,8

Bůh láska je a v ní je život všech a sláva;
a blažen, kdo v ní je a stále setrvává. 70/1

31. středa Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, kte-
rý je bude pást. Ezechiel 34,23

Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu
vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána
Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém.

Židům 13,20–21
Lukáš 12,35–40 Římanům 8,31–39 Matouš 4,12–17
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Perikopy na rok 2014

1. 1. Nový Rok . . . . . . . Filipským 4,10–13(14–20)
5. 1. 2. Neděle po Vánocích . Římanům 16,25–27
6. 1. Zjevení Páně – Epifanias 2. Korintským 4,3–6

12. 1. 1. neděle po Zj. Páně . . . . Izaiáš 42,1–4(5–9)
19. 1. 2. neděle po Zj. Páně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . Židům 12,12–18(19–21)22–25a
26. 1. 3. neděle po Zj. Páně . . . . . Skutky 10,21–35
2. 2. 4. neděle po Zj. Páně . . 1.Mojžíšova 8,1–12
9. 2. Poslední neděle po Zjevení Páně . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Petrova 1,16–19(20–21)
16. 2. Septuagesimae . . . . . . . . . . Římanům 9,14–24
23. 2. Sexagesimae . . . . . . . . . . . . . . . Skutky 16,9–15
2. 3. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 58,1–9a
9. 3. Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . Jakubova 1,12–18

16. 3. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . Židům 11,8–10
23. 3. Oculi . . . . . . . . . . . 1. Královská 19,1–8(9–13a)
30. 3. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izaiáš 54,7–10
6. 4. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Židům 13,12–14

13. 4. Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . Židům 12,1–3
17. 4. Zelený čtvrtek . . . . . . . . . . . . . Židům 2,10–18
18. 4. Velký pátek . . . . . . . Izaiáš (52,13–15) 53,1–12
20. 4. Velikonoční neděle . . 1.Korintským 15,19–28
21. 4. Velikonoční pondělí . . . Skutky 10,34a.36–43
27. 4. Quasimodogeniti . . . . . . . . . . Izaiáš 40,26–31
4. 5. Misericordias Domini . . . . . Židům 13,20–21

11. 5. Jubilate . . . . . . . . . Skutky 17,22–28a(28b–34)
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18. 5. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zjevení 15,2–4
25. 5. Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Mojžíšova 32,7–14
29. 5. Nanebevstoupení Páně . Efezským 1,20b–23
1. 6. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . Římanům 8,26–30
8. 6. Neděle svatodušní . . . . . . Ř 8,1–2(3–9)10–11
9. 6. Svatodušní pondělí Sk 2,22–23. 32–33. 36–39
15. 6. Neděle sv. Trojice 2. Korintským 13,11(12)13
22. 6. 1. ne po sv. Trojici . . . . . . 5.Mojžíšova 6,4–9
29. 6. 2. ne po sv. Trojici . . . 1. Korintským 9,16–23
6. 7. 3. ne po sv. Trojici . Ez 18,1–4. 21–24. 30–32
13. 7. 4. ne po sv. Trojici . . . . . . Římanům 12,17–21
20. 7. 5. ne po sv. Trojici . . . 2. Tesalonickým 3,1–5
27. 7. 6. ne po sv. Trojici . . . . . . . . 1. Petrova 2,2–10
3. 8. 7. ne po sv. Trojici 2.Mojžíšova 16,2–3. 11–18
10. 8. 8. ne po sv. Trojici . . . . . . Římanům 6,19–23
17. 8. 9. ne po sv. Trojici . . . . . . . . 1. Petrova 4,7–11
24. 8. 10. ne po sv. Trojici . . . . . Římanům 11,25–32
31. 8. 11. ne po sv. Trojici . . . . . 2. S 12,1–10. 13–15a
7. 9. 12. ne po sv. Trojici . . . 1.Korintským 3,9–15
14. 9. 13. ne po sv. Trojici . . . . . . . . . . Skutky 6,1–7
21. 9. 14. ne po sv. Trojici 1. Tesalonickým 5,14–24
28. 9. 15. ne po sv. Trojici . . Gen 2,4b–9(10–14)15
5. 10. 16. ne po sv. Trojici . . . . . . . Židům 13,15–16
12. 10. 17. ne po sv. Trojici . . . . . . . . Efezským 4,1–6
19. 10. 18. ne po sv. Trojici . . . . . . Efezským 5,15–21
26. 10. 19. ne po sv. Trojici . . . 2.Mojžíšova 34,4–10
31. 10. Den reformace . . . . . . . . . . . Filipským 2,12–13
2. 11. 20. ne po sv. Trojici . . . 2. Korintským 3,3–9
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9. 11. 21. ne po sv. Trojici . . 1. Tesalonickým 5,1–11
16. 11. 22. ne po sv. Trojici . . . 2. Korintským 5,1–10
19. 11. Den přímluv a modliteb . . . . . Izaiáš 1,10–17
23. 11. Poslední neděle církevního 2 Pt 3,(3–7)8–13
30. 11. 1. neděle adventní . . . . . . . . . . Matouš 21,1–9
7. 12. 2. neděle adventní . . . . . . . . . . Lukáš 21,25–33

14. 12. 3. neděle adventní . . . . Matouš 11,2–6(7–10)
21. 12. 4. neděle adventní Lukáš 1,(39–45)46–55(56)
24. 12. Štědrý den . . . Matouš 1,(1–17)18–21(22–25)
25. 12. 1. svátek vánoční . . . . . . Lukáš 2,(1–14)15–20
26. 12. 2. svátek vánoční . . . . . . . Jan 1,1–5(6–8)9–14
28. 12. 1. neděle po Vánocích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . Lukáš 2,(22–24)25–38(39–40)
31. 12. Závěr roku . . . . . . . . . . . . . . . . Lukáš 12,35–40
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Unitas fratrum – světová
Jednota bratrská
http://www.unitasfratrum.org

Provincie

Africký region
1. Jižní Afrika (západní oblast – založena 1737, ob-

novena 1792 – a východní oblast – založena 1828)
2. Kongo
3. Malawi
4. Tanzanie jih (s centrem v Tukuyu – zal. 1891)
5. Tanzanie jihozápadní (s centrem v Mbeya – za-

ložena 1977)
6. Tanzanie Kigoma – Tanganika (přijata 2012)
7. Tanzanie Rukwa (s centrem v Sumbawanga –

založena 1984)
8. Tanzanie Sever – Arusha (přijata 2012)
9. Tanzanie západní (s centrem v Tabora – založena

1897)

Evropský region
10. Česká
11. Evropská kontinentální (sbory v Německu, Ho-

landsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku – založe-
na 1722).

12. Velká Británie (sbory ve Velké Británii a Sever-
ním Irsku – založena 1724)
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Jihoamerický region
13. Honduras (založena 1930)
14. Jamajka a Kajmanské ostrovy (založena 1754)
15. Kostarika (založena 1988)
16. Nikaragua (založena 1849)
17. Surinam (založena 1735)
18. Západoindická (sbory na Panenských ostrovech

a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, To-
bago a Trinidad v Karibském moři – založena
1732)

Severoamerický region
19. Aljaška (založena 1884)
20. Amerika jih (založena 1753)
21. Amerika sever (založena 1741)

Misijní provincie
22. Česká (Ochranovský seniorát při ČCE)
23. Guyana
24. Honduras
25. Labrador
26. Tanzanie východní
27. Zambie
Misijní území
• Belize
• Burundi
• Francouzská Guyana
• Garifuna
• Haiti
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• Jižní Asie
• Keňa
• Kuba
• Peru
• Rwanda
• Sierre Leone
• Uganda
• Zanzibar

Díla Jednoty
• Hvězdné návrší (domov pro mentálně postižené

arabské dívky v Ramallah u Jeruzaléma)
• Archiv UF v Ochranově
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Adresář Ochranovského seniorátu při
Českobratrské církvi evangelické –
misijní provincie Jednoty bratrské
http://www.jednotabratrska.cz

Jablonec nad Nisou
Máchova 29, PSČ 466 01
481 011 021, jablonec-ochr@evangnet.cz
Kazatelka (D): Dagmar Kubíčková (* 1981)

608 155 113, dagmar.oupicka@evangnet.cz
Kurátor: Robert Bubeník
Ne + Nb 9.30, Bh st. 18.00

Koberovy
Smrčí 41, 513 01 Semily
Kurátor: Aleš Kačer
Administrováno ze Železného Brodu
Ne 9.00 (kromě 1. neděle v měsíci)

Potštejn
Českých bratří 10, PSČ 517 43
Kazatelka (D): Naďa Běťáková (* 1958)
732 126 436, nadabetakova@seznam.cz

Kurátor: Daniel Vacovský
494 530 131, daniel.vacovsky@seznam.cz

Ne + Nb 9.00, Bh út. 18.30
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Praha
Kancelář: Čajkovského 8, 130 00 Praha 3
224 941 870, uf.praga@centrum.cz
Kazatelka: Eva Šormová (* 1956)
222 716 862, 604 353 326, sormovaeva@seznam.cz

Kurátor: Petr Heřman (kontakty viz tiráž Hesel)
Ne + Nb 9.30 v Domově Sue Ryder
Michelská 1/7, Praha 4-Michle (2. ne. rodinné)

V kanceláři: Bh st. 18.00, Ml liché čt. 19:00
Po domluvě s kazatelkou: matky, děti, školáci

Rovensko pod Troskami
Revoluční 399, PSČ 512 63
Tel.: 481 382 189
Kazatelka (P): Hana Jalušková (* 1947)
720 268 669, hana.jaluskova@evangnet.cz

Kurátorka: Irena Votočková
Ne 9.30, Do út. + pá. 13.30–15.00

Tanvald
Tyršova 1135, 468 51 Smržovka
Tel.: 483 322 042
Kurátor: Petr Boskovic
725 455 901, petr.boskovic@centrum.cz

Administrováno z Rovenska
Ne 10.00 Tanvald – DDM (vedle Grandhotelu)
Kazatelská stanice: Kořenov – kostelíček
Ne červenec–srpen 10.00
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Turnov
Na Sboře 80, PSČ 511 01
Tel.: 481 320 058, E-mail: turnov@evangnet.cz
Kazatel (P): Ondřej Halama (* 1956); 737 976 030
Kurátorka: Jitka Pernerová
Ne + Nb 9.00 (2. ne. rodinné), Ml st. 17.30

Ujkovice
č. p. 63, 294 04 Dolní Bousov
Tel.: 721 113 872, E-mail: ujkovice@evangnet.cz
Kazatel: Václav Hájek (* 1961), 774 512 039
Kurátorka: Marie Nešněrová
Ne 9.00; Administrováno z Turnova

Železný Brod
Komenského 603, PSČ 468 22; Tel.: 483 389 231
Kazatel (P): Jiří Polma (* 1950)

739 244 649, jiri.polma@seznam.cz
Kurátorka: Marcela Pallová
Ne 9.00 Bh pá. 17.00

Zkratky
(P) – presbyter (D) – diakon
Ne – nedělní shromáždění Bh – biblická hodina
Nb – dětská nedělní besídka Do – dorost
děti – předškoláci a mladší školáci Ml – mládež
matky – biblická hodina matek
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Kazatelé povolaní k jiné službě
děkan 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

Pověřené pro práci se sestrami
Libuše Bernardová
Brechtova 779, PSČ 149 00 Praha 4
602 390 157, e.bernardova@centrum.cz

Jitka Pernerová
Ohrazenice 195, PSČ 511 01 Turnov
E-mail: bperner@seznam.cz

Poradní odbor mládeže
E-mail: ochranovska-mladez@evangnet.cz
Web: http://www.jednotabratrska.cz/mladez

předsedkyně: Lucie Lehovcová
736 433 566, lucie lehovcova@seznam.cz

Petra Šlapánková
603 184 748, slapankova.p@centrum.cz

Iva Zastko
604 802 398, spatenkovaiva@seznam.cz

Eva Šormová
604 353 326, sormovaeva@seznam.cz
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Emerité
Rudolf Borski (* 1927)

Tyršova 1135, PSČ 468 51 Smržovka
Tel.: 483 322 042

Miroslav Matouš (* 1921)
Oblouková 38, PSČ 101 00 Praha 10-Vršovice
Mobil: 733 684 083

Vdovy a vdovci po kazatelích
Marie Ulrichová (* 1922) – vdova po biskupovi

Hornoměcholupská 28, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: 271 961 327

Alena Kačerová
Smrčí 41, PSČ 513 01 Semily
Tel.: 481 688 247

Růžena Halamová
Na Sboře 80, PSČ 511 01 Turnov

Květoslava Uhrová
Sokolovská 114, PSČ 186 00 Praha 8

Príja Vacovská (* 1926)
Českých bratří 10, 517 43 Potštejn

Libuše Votrubcová
Holubova 594, 463 12 Liberec XXV-Vesec
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Seniorátní výbor
senior: Ondřej Halama (* 1956)
737 976 030, ondrej.halama@tiscali.cz

náměstek seniora: Eva Šormová (* 1956)
222 716 862, 604 353 326, sormovaeva@seznam.cz

seniorátní kurátorka: Jana Uhlířová
605 130 031, jana.uhlirova@pedf.cuni.cz

náměstek kurátorky: Vojtěch Marek
Mobil: 732 455 413

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/

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



Hesla Jednoty bratrské 2014
Dle německé předlohy „Losungen 2014“ do češtiny převedl
Miroslav Matouš.
Obálku a sazbu (v programu TEX za použití rodiny písem
Jannon Text Moderne) připravili Slávek a Petr Heřmanovi.
Odpovědná korektorka: Eliška Bernardová

Zvláštní poděkování za vstřícnost a pomoc patří Státnímu
oblastnímu archivu v Třeboni, zejména paní Dr. Laděně
Plucarové a fotografovi Ondřejovi Chlapcovi, dále paní Dr.
Miladě Homolkové a Dr. Markétě Pytlíkové z Ústavu pro jazyk
český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, paní Dr. Markétě
Pražákové z Muzea východních Čech v Hradci Králové,
manželce Aleně Heřmanové a v neposlední řadě všem, kteří se
podíleli na korekturách.

K tisku připravil a vydal Petr Heřman – DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2
mobil: 607 726 481
http://www.dulos.cz/
e-mail: hesla@dulos.cz
v srpnu 2013 jako svou 16. publikaci.
Vydání první, 160 stran formátu A6, náklad 3700 výtisků
brožovaných a 150 výtisků v pevné vazbě.
Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50Kč,
výtisk v pevné vazbě: 90Kč.

Tato Hesla vycházejí od roku 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2015 objednávejte
v evangelických sborech nebo přímo u vydavatele pokud
možno už během července 2014.


