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asázenýtext.Jetopísmo,kterédokážemečísti
po600letech.Krásupísmadoplňujíiluminace:
NapřednípředsádceručněvázanýchHeselvidíme
začátekknihyEzechielsvyobrazenímčtyřapokalyp-
tickýchbytostíakolemsholubicí(Ez1,4–14).Zadní
předsádkapředstavujevýjevzMatoušovaevangelia:
AndělzasnubujeMariiJosefovi,zvěstujemujejí
početízDuchaasv.Matoušzapisujetuzvěst.

Vminulýchletechjsmevzpomínalimučednické
smrtiHusaaJeronýma,letosmyslímenaMikuláše
zDrážďan,upálenéhovMíšnivroce1417.

Zdobyo50letpozdějšísipřipomínámevolbu
bratrskýchkněžíveLhotceuRychnovavroce1467.
Hranicevšakhořídále:vestejnémrocebylveVíd-
niupálenvaldenskýbiskupŠtěpánaolomouckým
biskupembylpotříletémvězeníupálenbratrJakub
ChulavazVyškova,protoženeodvolaltvrzení,žezlý
knězneposvěcuje.Byltoprvníbratr,kterýprosvé
vyznánípoložilživot.

Sostatnímievangelíkyvzpomínámevyhlášení95
tezíMartinemLutheremvroce1517–31.říjenslavíme
jakoDenreformace.

Ostoletípozději,vroce1617,přijímajínejednotní
češtístavovénasněmuzabudoucíhočeskéhokrále
FerdinandaŠtýrského,ikdyžbylznámýsvýmprotire-
formačnímúsilím–akupodivusezanějpřimlouvái
luteránJáchymOndřejŠlik.Události,kterétakpřed-
cházelyBíléhoře,sibudemepostupněpřipomínat
vdalšíchročnícíchHesel.
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ModlitebnístrážČeskémisijníprovincie
(OchranovskéhoseniorátupřiČCE)

hodinastředačtvrtekpátek
od–do1.února2.února3.února

0–2ŽeleznýBrodPrahaTurnov
2–4KoberovyRovenskoUjkovice
4–6PotštejnTanvaldJablonec
6–8PrahaTurnovJablonec
8–10RovenskoUjkoviceKoberovy

10–12TanvaldŽeleznýBrodPotštejn
12–14TurnovJablonecPraha
14–16UjkoviceKoberovyRovensko
16–18ŽeleznýBrodPotštejnTanvald
18–20JablonecPrahaTurnov
20–22KoberovyRovenskoUjkovice
22–24PotštejnTanvaldŽeleznýBrod
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Budeme pozornější k našim bližním. Naše myšlení
se prozáří, vnitřně i navenek se proměníme.

Heslo 1. ledna, které bylo v dubnu 2014 vylosováno
v Ochranově, míří také na naše srdce. Zcela a bezpod-
mínečně se máme spolehnout na Boha a být v jeho
službě. Je to Boží mír, který dokáže konat dobro. Jezu
milý, žij v našich srdcích – tak o to prosí Zinzendorf
ve své novoroční písni. Cožpak by nemělo naše ob-
novené srdce v každé nouzi, při všech protivenstvích
a pokušeních prozařovat Boží světlo a jeho mír?

Ochranovská Jednota bratrská přeje všem čtenářům
Hesel, aby jim jejich každodenní používání prozářilo
srdce i mysl. Náš současný svět potřebuje lidi, kteří se
k sobě navzájem chovají srdečně a vstřícně. Boží po-
žehnání, jako každodenní průvodce, při tom nebude
chybět.

Výročí 2017
Letos slaví své 600. narozeniny staročeská bible,

které se dle místa uložení říká Olomoucká: byla
dopsána 26. listopadu 1417. Jedná se o překlad tzv.
první recenze (podobně jako je Bible litoměřicko-
třeboňská, jejíž výročí jsme si připomínali v Heslech
2014). Ušlechtilé tahy jejího písma, zvaného česká
bastarda (přední strana obálky Hesel) se staly Filipu
Kosíkovi předlohou pro vytvoření počítačového
fontu CzechBastardaType, kterým jsme vysázeli zad-
ní stranu obálky, takže je možno porovnat psaný
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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, amharština, arabština, anglič-
tina (britská a americká), balinézština (indonéština),
basaa, batak, bečuánština (setswana), bulharština, če-
ština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjedno-
dušená), dánština, estonština, finština, francouzšti-
na, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, in-
donézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, ital-
ština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština,
litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, ma-
yangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), ne-
pálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento,
pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština,
ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati,
surinamština (sranan tongo), srbština, svahilština, špa-
nělština, 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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ModlitebnístrážJednotybratrské

31.12.–18.1.*USAjih
19.1.–23.1.Kostarika
24.1.–31.1.Guyana
1.2.–3.2.Českámisijníprovincie
4.2.–7.2.Českáprovincie
8.2.–25.2.Surinam
25.2.–14.3.*Tanzaniezápad
15.3.–22.3.Aljaška
22.3.–31.3.*Evropskákontinentálníprovincie

adílojednotynaHvězdnémnávrší
1.4.–14.4.Západoindickáprovincie
15.4.–16.4.Labrador
16.4.–17.4.*Kongo
18.4.–19.4.Tanzanie,provincieujezeraTanganika
20.4.–7.5.JamajkaaKuba
8.5.–25.5.Honduras
25.5.–25.6.*JižníAfrika
26.6.–9.7.VelkáBritánieaJižníAsie
10.7.–23.7.TanzanieRukwa
24.7.–6.9.TanzaniejihaMalawi
7.9.–5.10.Nikaragua
5.10.–6.10.*Zambie
7.10.–30.11.Tanzaniejihozápad
1.12.–31.12.USAsever

*Datumzačínáodendřívevzhledemkrozdílnýmčasovým
pásmům

6

Použitépřekladybibleapísně

BiblickéveršejsoupřednostněvybírányzEkume-
nickéhopřekladu:Bible,písmosvatéStaréhoiNového
zákona,vyd.Českábiblickáspolečnost,Praha2005
(podlevydánízroku1985);použitoslaskavýmsvo-
lenímČBS.

Vnecelépětiněpřípadů–kdebyltextpřesnějšíči
přiléhavějšíakdetonebylonaúkorsrozumitelnosti
prodnešníhočtenáře–bylazvolenaBiblekralická,
poslednívydánízroku1613:Biblesvatáanebvšecka
svatápísmaStaréhoiNovéhozákona–označenopísme-
nemKzačíslemverše.

Vojedinělýchpřípadech,kdysohledemnapředlo-
huvněmeckýchLosungenbylyvýšeuvedenépřeklady
málovyhovující,bylvybrántextizjinýchpřekladů
–označenopříslušnýmpísmenemzačíslemverše:
B–ArnoštBass:Žalmy;vyd.Dr.JosefFlesch,Praha

1938
F–ViktorFischl:Knihažalmů;Melantrich1998
GNB–GuteNachrichtBibel–doslovnýpřekladdle

Losungen
J–Jeruzalémskábible(překladFrantišekX.aDag-

marHalasovi);Karmelitánskénakladatelství,2010
Ku–P.JosefKunický:Rozjímavýpřekladžalmůa

kantikřímskéhobreviáře;Křesťanskáakademie,
Řím1970

L–Lutherovabible–doslovnýpřekladdleLosungen
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Na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5
1617 zemřel Jan Vetter, syn Jiřího Strejce.

1. neděle po Vánocích
Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi, a vi-
děli jsme slávu jeho. Jan 1,14 K

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

Koloským 3,17

Nevolíme svých cest, jsme vedeni. Josef Bohuslav Foerster

1. neděle Služ Bohu celým srdcem a myslí ochotnou.
Neboť všecka srdce zpytuje Hospodin.

1. Paralipomenon 28,9 K

Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste
plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze
Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

Židům 13,20. 21

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

Lukáš 4,16–21 Jakubova 4,13–15 Žalm 104
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Úvodní slovo k 287. ročníku Hesel

Milé čtenářky a čtenáři,
na začátku nového roku si přejeme, aby probíhal

pokud možno klidněji, než závěr roku, který právě
skončil. Splní se toto naše přání? Co nás čeká a co
očekáváme my? A k tomu navíc – co se očekává od
nás, s čím vším se setkáme? Je to tedy velmi užitečný
dar, když můžeme každý den začínat podnětem ze
čtení biblického slova. A neplatí to jen pro náš vlastní
život, je to i velká společenská výzva. Je přece tak dů-
ležité mít ve všech oblastech životního dění na zřeteli
Boží majestát.

Heslo roku, které bylo vybráno před třemi lety
Ekumenickou pracovní skupinou biblického čtení
(ÖAB), hovoří o podivuhodném daru. Nebude to
dar materiální, který nám bude vložen do rukou.
Jde o dar neviditelný, kterým je osloveno naše srdce.
Prorok Ezechiel hovoří k lidu Izraele: Bůh promění
vaše nitro. Proto také můžeme věřit, že Bůh takto
působí i v naší současnosti. Chce, aby všichni poznali
pravdu Boží pomoci. Je osloveno naše srdce i myš-
lení. To vzdorné a sklíčené srdce, stejně jako naše
často neklidné, rychle se měnící a leckdy arogantní
myšlení. Naše kamenné srdce se opět stane živoucí,
citlivé a soucitné. Starosti, které vyvolávají vzdor pro-
ti Stvořiteli a zužují náš obzor, budou přemoženy.
Duch Boží způsobí, že naše srdce bude opět vřelé.
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MP–MilošPavlík:Bible–Pavlíkůvstudijnípřeklad;
KvartusMediak.s.,Kroměříž1014

P–Novýzákon–způvodníhořeckéhozněnípřel.
Dr.OndřejM.PetrůO.P.;Vídeň1970

Z–JanZeman:Žalmy;Brno1946.
Ž–Novýzákon,zřečtinypřeložilFrantišekŽilka;

KalichvÚCN,Praha1970

Písněonedělíchajinýchvýznamnýchdnechbyly
vybíránypřevážnězBratrskéhozpěvníku,4.vydání,
JednotabratrskávÚCN,Praha1954.Nakoncisloky
jeuvedenočíslopísněvtomtozpěvníkuačíslosloky.

Pokudbylyvybrányipísnězjinýchzpěvníků,platí
následujícíoznačení:
EZ–Evangelickýzpěvník,SynodníradaČesko-

bratrskécírkveevangelické,Praha1979
EZD–Evangelickýzpěvník:dodatek,Kalich,Pra-

ha2004
ZCČSH–ZpěvníkCírkvečeskoslovenskéhusitské

(uspořádaliZ.Trtík,O.Ungermann,L.Šimšík),Bla-
hoslav,Praha2001
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Čtvrtek:Společnost.Národyajejichvlády.Mírasprave-
dlnostmezinárody.Ochranapředzneužitímsilvlo-
ženýchdolidskýchrukou,překonávánínárodnostní
arasovénenávisti.Cizincivnašízemi,uprchlíci.Muži
aženyvevedoucíchpostaveníchnavšechúrovních.
Odpovědnézacházenísdarystvoření.Denníchléb.
Věrnostapravdivostvespolečnémživotě.VíravBoží
vedenívesvětěavJehomocléčitvšechnyrány.

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

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

Copyright © 2016 Petr Heřman – DÚLOS
Original copyright © 2016 Evangelische Brüder-Unität,

Herrnhut
Translation © 2016 Miroslav Matouš, předmluva: Viktor Kalista
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z Bible olomoucké, II. díl, sign. M III 1/II – s laskavým
svolením Vědecké knihovny v Olomouci.

ISBN 978-80-88199-00-7 (brožovaná V2)
ISBN 978-80-88199-01-4 (pevná vazba V6)
ISSN 1213-1547
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2. pondělí Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás při-
šlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali
svévolně. Nehemiáš 9,33

Když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele na-
šeho Boha, ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom
my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás.

Titovi 3,4–5 K
Jozue 24,1–26 Lukáš 3,1–6

3. úterý Rúben řekl bratrům: Neprolévejte krev!
1.Mojžíšova 37,22

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Lukáš 6,36

2. Mojžíšova 2,1–10 Lukáš 3,7–14

4. středa Časně, už před svítáním, tě vzývám: v tvé
slovo doufám. Žalm 119,147 F

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

Filipským 4,6
1. Mojžíšova 21,1–7 Lukáš 3,15–20

5. čtvrtek Pokojným rádcům patří radost.
Přísloví 12,20 J

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti
budou. Matouš 5,9 K
1. Mojžíšova 9,12–17 Lukáš 3,21–38
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Dennímodlitby

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

Pondělí:Službacírkvevesvětě.Zvěstováníevangelia
vevšechzemích.Duchovnírůstvesborech.Svědec-
tvívíryaláskynekřesťanům.Vzděláníavybavení
spolupracovníkůkeslužběvcírkvíchavespolečnosti.
Evangelizace.Lékařskápráce.

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

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

třiobsahověsouvisejícítexty:
•SlovazeStaréhozákona(tj.hesla)jsoukaždoroč-

nělosovánapřibližněz1800veršů,obsažených
vochranovskésbírce.

•SlovazNovéhozákonajsouktomuvyhledávána
přednostnězoddílůprůběžnéhobiblickéhočtení
(vizníže).

•Dvojveršíaslokypísněabásně,volenépřiléhavě
knedělnímasvátečnímheslům.
Poténásledujídvaoddílyprokaždodenníčtení

bible:prvníčteníjevybíránozlekcionářevydaného
luterskouliturgickoukonferencíajevztaženoktéma-
tutýdne(heslotýdneanedělníevangelium);nadru-
hémmístěstojíprůběžnéčteníÖAB(Ökumenische
ArbeitsgemeinschaftfürBibellesen),kteréběhemčtyř
letprojdecelýmNovýmzákonemaběhemsedmilet
nejdůležitějšímiknihamiStaréhozákona.ÖABvybírá
rovněžheslaměsícůahesloroku.

Onedělíchmámeodkaznačtenízevangelia,
epištoly(čijinénovozákonníknihy)azežalmu;
podobnějetomuujinýchvýznamnýchdní.Dopo-
ručenétextykázání(označenévoriginálejakožto
Predigt)uvádímezvlášťjakožtoPerikopynastr.143.
Nedělímpředcházíještězvláštníheslo,kterélzechá-
patjakotémaceléhonásledujícíhotýdne,doplněné
vhodněvolenýmcitátemznáméosobnosti.

LEDEN 16

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

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

Nechť světlo z výsosti vede naše kroky po cestě po-
koje. Lukáš 1,78–79 J
Matouš 2,1–12 Efezským 3,2–6 Lukáš 4,1–13

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

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už
je položen, a to je Ježíš Kristus. 1. Korintským 3,11
1. Janova 3,1–6 Lukáš 4,14–21

Alianční modlitební týden

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

Římanům 8,14

Bůh neplní všechna naše přání, ale všechna svá zaslíbení.
Dietrich Bonhoeffer

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

Hesla
Jednoty
bratrské
2017

Heslo roku:
A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do

vnitřností vašich. Ezechiel 36,26 K
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21.sobotaHospodinGedeonauklidnil:„Pokojto-
bě;nebojse,nezemřeš.“IvybudovaltamGedeón
Hospodinuoltářanazvaljej:Hospodinjepokoj.

Soudců6,23–24

Pokojvámzanechávám,svůjpokojvámdávám;neja-
kodávásvět,jávámdávám.Aťsevašesrdcenechvěje
aneděsí!Jan14,27
5.Mojžíšova33,1–16Lukáš6,27–35

3.nedělepoZjeveníPáně
Přijdouodvýchoduizápadu,odseveruijihu,abu-
doustolovatvBožímkrálovství.Lukáš13,29

Všude,kdesilidéprokazujílásku,jenablízkuBůh.
JohannHeinrichPestalozzi

22.neděleJakokdyžněkohoutěšujematka,takvás
budutěšit.Izaiáš66,13

NášPánJežíšKristusaBůhnášOtec,kterýsinás
zamilovalazesvémilostinámdalvěčnépotěšení
adobrounaději,nechťpovzbudívašesrdceadávám
sílukekaždémudobrémučinuislovu.

2.Tesalonickým2,16–17

TěšsevBohu,dušemá,
pějmupísněvděčné,
vždyťonzadítkotěmá
vláscenekonečné.

ÚNOR28

Každý,kdoprosí,dostává,akdohledá,nalézá,akdo
tluče,tomubudeotevřeno.Matouš7,8
Zjevení1,1–8Lukáš9,18–27

10.pátekBudunadJeruzalémemjásataveselitseze
svéholidu.Nikdyvícužnebudevněmslyšetpláč
anikřik.Izaiáš65,19

Znadějeseradujte.Římanům12,12
1.Korintským2,6–10Lukáš9,28–36

11.sobotaMůjpříbytekbudenadnimiajájimbudu
Bohemaonibudoumýmlidem.Ezechiel37,27

ASlovosestalotělemapřebývalomezinámi.Spatřili
jsmejehoslávu,slávu,jakoumáodOtcejednorozený
Syn,plnýmilostiapravdy.Jan1,14
4.Mojžíšova6,22–27Lukáš9,37–45

Septuagesimae
(70dnípředVelikonocemi)

Neprosvéspravedlivéčinytipředkládámesvéprosby
osmilování,aleprotvévelkéslitování.Daniel9,18

Myslemestálenato,ževesvětějevelká,žehnajícísíla,
jejížjménojeBůh.MartinLutherKing

12.neděleAj,národu,kněmužsseneznal,povoláš,
anárodové,kteřítěneznali,ktoběsesběhnou,pro
HospodinaBohatvého.Izaiáš55,5K

LEDEN 20

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

2. Timoteovi 1,12
Římanům 9,31–10,8 Lukáš 5,33–39

18. středa V Hospodinu veseliti se budu, plésati bu-
du v Bohu spasení svého. Abakuk 3,18 K

Komoří jel dále svou cestou a radoval se.
Skutky 8,39 P

Galatským 5,1–6 Lukáš 6,1–11

19. 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

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

Zjevení 21,3
Skutky 15,22–31 Lukáš 6,12–16
1867 V Humpolci se narodil církevní historik Ferdinand Hrejsa.

20. pátek Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než
mít velký poklad a s ním neklid. Přísloví 15,16

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory
ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte
vy než ptáci! Lukáš 12,24
Jeremiáš 14,1–9 Lukáš 6,17–26
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A přijdou od východu i západu, od severu i jihu,
a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

Jezu, v dobách všech
řiď ty sám náš běh!
Když i cesta drsná bude,
ty jen chraň a braň nás všude,
a pak poutníkům
otevři svůj dům! 286,4

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

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

Nic není tajného, což by nemělo býti zjeveno, ani co
ukrytého, což by nemělo poznáno býti a na světlo
vyjíti. Lukáš 8,17 K
Lukáš 19,1–10 Lukáš 9,46–50

14. úterý 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

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď
sláva na věky. Amen. Římanům 11,36
5. Mojžíšova 7,6–12 Lukáš 9,51–56

15. středa Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vo-
dám! Izaiáš 55,1
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6.pondělíAžsedosytanajíšavystavíšsipěknédo-
myausídlíšse,jenaťsetvésrdcenevypíná,takžebys
zapomnělnaHospodina,svéhoBoha.

5.Mojžíšova8,12.14

Mášněco,cobysnebyldostal?Akdyžjsitodostal,
pročsechlubíš,jakobystonebyldostal?

1.Korintským4,7
2.Korintským3,9–18Lukáš8,40–56

7.úterýJájsemsvouvelkoumocíasvouvztaženou
pažíudělalzemi,člověkaazvířata,ježjsounazemi,
adávámje,komusemizlíbí.Jeremiáš27,5J

Každýdobrýdarakaždédokonaléobdarováníjeshů-
ry,sestupujeodOtcenebeskýchsvětel.Uněhonení
proměnyanistřídánísvětlaastínu.Jakubova1,17
Jan1,43–51Lukáš9,1–9

8.středaKdosnesedenjehopříchoduakdoobstojí,
ažseonukáže?Malachiáš3,2

Čekáte,ažsezjevínášPánJežíšKristus.Onvámbude
oporouaždokonce,abystevonendennašehoPána
JežíšeKristanebyliobviněni.1.Korintským1,7–8
Jan3,31–46Lukáš9,10–17

9.čtvrtekOdpovídášnámdivyspravedlnosti,Bože
našíspásy.Žalm65,6J

LEDEN22

Dává,čehopotřebí,
vždytěpředzlýmchrání,
strůnusvéhonanebi
kcestámtvýmsesklání.ZCČSH25,1

Matouš8,5–13Římanům1,14–17Žalm3

23.pondělíŠestdníbudešpracovat,alesedmého
dneodpočineš.2.Mojžíšova34,21

Bylijstedrazevykoupeni!Nedělejtezesebeotroky
lidí.1.Korintským7,23P
Skutky16,9–15Lukáš6,36–42

24.úterýVše,cosiTvůrcepřeje,konánanebesích
inazemi,vmoříchivevšechhlubinách.

Žalm135,6B

Lidéužasliaříkali:„Kdotojenje,žehoposlouchají
větryimoře?“Matouš8,27
Římanům15,7–13Lukáš6,43–49

25.středaBlazenárodu,jemužjePánBohem,takový
národonpřijalzavlastní.Žalm33,12Ku

DěkujteOtci,kterývásučinilzpůsobilýmikúdělu
svatýchvesvětle.Koloským1,12Ž
Rút1,1–21Lukáš7,1–10

26.čtvrtekVsouženíjsemvolalkHospodinuaon
miodpověděl.Jonáš2,3

ÚNOR 30

S Ježíšem byl veliký zástup jeho učedníků a množství
lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z Týru a Sidónu;
ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze
svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni
nečistými duchy. Lukáš 6,17–18
Římanům 4,1–8 Lukáš 9,57–62
1567 Jan Blahoslav píše Filipiku proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jed-
notě bratrské.

16. čtvrtek On zná naši podstatu, je pamětliv toho,
že jsme prach. Žalm 103,14 Z

Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,19
1. Korintským 3,1–8 Lukáš 10,1–16

17. pátek Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš tak-
to: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží
mé právo“? Izaiáš 40,27

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

Malachiáš 3,13–18 Lukáš 10,17–20

18. sobota Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali,
dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Izaiáš 65,1

Bůh vás povolal ze tmy do svého podivuhodného
světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid
Boží; pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli sli-
tování. 1. Petrova 2,9–10
1. Korintským 1,26–31 Lukáš 10,21–24

19 LEDEN

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

Církev je tajemstvím víry, ke chlebu nebeskému stoupají
slova. Romano Guardini

15. neděle Nemáme my všichni jednoho Otce? Což
nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věro-
lomní? Malachiáš 2,10

Po tom poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-
li míti lásku jedni k druhým. Jan 13,35 K

Duchem svým nás obnovuj,
ve vše dobré uvozuj,
ať vždy rostem v moudrosti,
v lásce tvé a milosti. EZ 378,2

Jan 2,1–11 Římanům 12,4–16 Žalm 4

16. pondělí Já jsem první i poslední, kromě mne žád-
ného Boha není. Izaiáš 44,6

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází
každý nebeský i pozemský rod. Efezským 3,14–15
5. Mojžíšova 4,5–13 Lukáš 5,27–32

17. úterý Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Já-
kobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu.

Žalm 146,5
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Kdokemněpřijde,tohonevyženuven.Jan6,37
Skutky13,42–52Lukáš7,11–17

27.pátekAbnérzavolalnaJóaba:Cožmusímečpo-
žíratnepřetržitě?Nevíš,ženakoneczůstávájenhoř-
kost?2.Samuelova2,26

Ježíšřekl:Vraťsvůjmečnajehomísto;všichni,kdose
chápoumeče,mečemzajdou.Matouš26,52
Koloským1,24–29Lukáš7,18–23

28.sobotaSmyjzemnevšechnunepravostaodmé-
hohříchumneočisti.Žalm51,4F

Bůh,bohatývmilosrdenství,zvelkélásky,jížsinás
zamiloval,probudilnáskživotuspolusKristem,když
jsmebylimrtviprosvéhříchy.Efezským2,4–5
Zjevení15,1–4Lukáš7,24–35

NeděleBible

4.nedělepoZjeveníPáně
PojďteapozorujteBožískutky,podivuhodnévěci
mezilidmi.Žalm66,5Ku

Dokonalostnespočívávduchovníchpotěšeních,alevrozhoj-
něnílásky.sv.TereziezAvily

29.neděleOdmladosti,Bože,jsiměvyučovalajá
dosudoznamujitvojedivy.Žalm71,17

ÚNOR26

4.sobotaKdosetřesepředlidmi,tenkladesobě
léčku,kdovšakdoufávHospodina,mávněmsvůj
hrad.Přísloví29,25
Kdovámublíží,budete-lihorlitprodobro?Aleikdy-
bysteprospravedlnostmělitrpět,jsteblahoslaveni.

1.Petrova3,13–14
Izaiáš51,1–6Lukáš8,26–39

PoslednínedělepoZjeveníPáně
Hle,temnotapřikrývázemi,soumraknárody,alenad
tebouvzejdeHospodinaukážesenadteboujeho
sláva.Izaiáš60,2
Nadějejeopatrovnicíkřesťanskéhoživota.SørenKierkegaard

5.neděleHospodinnalidipohlížíznebe,chcevi-
dět,má-likdorozum,dotazuje-lisepoBožívůli.

Žalm14,2
RozhojňujtesevmilostiavpoznánínašehoPána
aSpasiteleJežíšeKrista.2.Petrova3,18Ž

Ztvéruky,Panemůj,
codáváš,chcivzít.
Tylípnežlijávíš,
comiprospívá,
copřebýváaschází.
Tylípnežlijávíš,
covedektoběblíž.
Haleluja.EZD636,1

Matouš17,1–92.Korintským4,6–10Žalm16

LEDEN 18

On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena
lest. 1. Petrova 2,21–22
1. Korintským 2,11–16 Lukáš 4,31–37

11. středa Spravedlivý zná při nemajetných.
Přísloví 29,7

Váš přebytek pomůže jejich nedostatku.
2. Korintským 8,14

Římanům 8,26–30 Lukáš 4,38–44

12. čtvrtek Hospodin je slitovný a milostivý, shoví-
vavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103,8

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem li-
dem. Titovi 2,11
Efezským 1,3–10 Lukáš 5,1–11

13. pátek Pán se nad tebou milostivě smiluje, až bu-
deš úpěnlivě volat. Izaiáš 30,19

Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!
Marek 10,47 K

Koloským 2,1–7 Lukáš 5,12–16

14. sobota Máš útočiště v Hospodinu. Žalm 91,9

Máme mocné povzbuzení my, kteří jsme nalezli úto-
čiště v naději nám dané. Židům 6,18
Matouš 6,6–13 Lukáš 5,17–26
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Sexagesimae
(60 dní před Velikonocemi)

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

Ten, ke komu promlouvá věčné slovo, je osvobozen od věčného
dotazování. Tomáš Kempenský

19. neděle Hospodin se bude opět nad tebou veselit
k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci.

5.Mojžíšova 30,9
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

Tebe, Boha, vzýváme,
Pána jediného,
halelujah zpíváme
k poctě jména tvého. EZD 160,1

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

20. pondělí Položil jsem na oblak svou duhu, aby
byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

1.Mojžíšova 9,13
Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a ne-
smíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám při-
neslo evangelium, jak jste je slyšeli a jež bylo kázáno
v celém světě. Koloským 1,23 P
5. Mojžíšova 32,44–47 Lukáš 10,25–37
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Kdyžvejdetedoněkteréhodomu,řeknětenejprve:
„Pokojtomutodomu!“Lukáš10,5

1.středaChciplesatiaradovatisetvoumilostí,že
jsipohlédlnamounouziapoznaltíseňméduše.

Žalm31,8B

Prosteadostanete,abyvašeradostbylaplná.
Jan16,24

Ozeáš2,20–25Lukáš8,4–15

2.čtvrtekNapouštivytrysknouvody,potokyna
pustině.Izaiáš35,6

Kdožízní,aťpřistoupí;kdotouží,aťzadarmonabere
vodyživota.Zjevení22,17
Nahum1,2–6Lukáš8,16–21

3.pátekBohemsebudechlubitdušemá.Kdyžto
uslyšípokorní,budouseradovat.Žalm34,3F

RadujtesevPánuvždycky,znovuříkám,radujtese!
Vašemírnostaťjeznámavšemlidem.Pánjeblízko.

Filipským4,4–5
Koloským2,8–15Lukáš8,22–25
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DěkujinašemuPánu,kterýmidalsílu,KristuJežíši,
žeměuznalzaspolehlivéhoaurčilkesvéslužbě.

1.Timoteovi1,12

Vezmi,Pane,životmůj,
svéjejslužbězasvěcuj;
mojedny,můjkaždýdech
slávutvouvždyhlásatnech!346,1

Marek4,35–412.Korintským1,8–11Žalm9

30.pondělíMéjeststříbroaméjestzlato,praví
Hospodinzástupů.Aggeus2,9K

Opatřtesiměšce,kterésenerozpadnou,nevyčerpa-
telnýpokladvnebi.Neboťkdejevášpoklad,tam
budeivašesrdce.Lukáš12,33.34
Matouš21,18–22Lukáš7,36–50

31.úterýBože,tyjsistáletýžabezkoncejsoutvoje
léta.Žalm102,28

JájsemAlfaiOmega,pravíPánBůh,ten,kterýjest
akterýbylakterýpřichází,Všemohoucí.Zjevení1,8
Matouš8,28–34Lukáš8,1–3
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21. úterý K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvo-
řil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí
zástupy hvězd a všechny volá jménem. Izaiáš 40,26

V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi –
svět viditelný i neviditelný. Koloským 1,16
Ezechiel 33,30–33 Lukáš 10,38–42

22. středa Budu dále podivuhodně jednat s tímto li-
dem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moud-
rých. Izaiáš 29,14

Anděl mluvil o Janovi: Mnohé ze synů izraelských ob-
rátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v du-
chu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům
a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu
lid pohotový. Lukáš 1,16–17
Lukáš 6,43–49 Lukáš 11,1–4

23. čtvrtek Bože, stvoř mi čisté srdce a obnov ve
mně ducha vytrvalosti. Žalm 51,12 Ku

Vstanu a půjdu ke svému otci. Lukáš 15,18 P
1. Tesalonickým 1,2–10 Lukáš 11,5–13

24. pátek Ve své lásce a ve svém slitování je vykoupil,
ujal se jich a nesl je po všechny minulé dny.

Izaiáš 63,9 J

17 LEDEN

Pojal ho ďábel na horu vysokou, ukázal mu všecka
království světa i slávu jejich, a řekl mu: „Toto všecko
ti dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.“ Tedy dí
mu Ježíš: „Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu
Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti
budeš.“ Matouš 4,8–10 K

Vezmi chtění mé a zaň
vůle svatá tvá se staň,
vezmi srdce, ustavuj
v něm si trůn, ó Králi můj! ZCČSH 77,5

Matouš 3,13–17 Římanům 12,1–8 Žalm 72

9. pondělí Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se
k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zá-
zračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobro-
diní nebyl vděčný, jeho srdce se stalo domýšlivým.

2. Paralipomenon 32,24–25

Ježíš řekl uzdravenému: Jdi domů ke své rodině a pověz
jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou
smiloval. Marek 5,19
Skutky 10,37–48 Lukáš 4,22–30

10. úterý Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru
zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu!

Izaiáš 5,20

K tomu jste byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás
a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
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ŠimonPetrřekl:Pane,kekomubychomšli?Tymáš
slovavěčnéhoživota.Amyjsmeuvěřiliapoznali,že
tyjsitenSvatýBoží.Jan6,68–69

Vezmi,Pane,životmůj,
svéjejslužbězasvěcuj;
mojedny,můjkaždýdech
slávutvouvždyhlásatnech!346,1

Matouš4,1–11Židům4,14–16Žalm6
1717VeWęgrówěuVaršavysenarodilJanBohumilElsner.

6.pondělíRutřekla:Nenuťmne,abychtěopustiti
aodtebeodjítiměla.Nebokamžsekoliobrátíš,
půjdu,akdekolibydlitibudeš,ijábydlitibudu;lid
tvůjlidmůj,aBůhtvůjBůhmůj.Rút1,16K

Nejstejižcizinciapřistěhovalci,máteprávoBožího
liduapatřítekBožírodině.Efezským2,19
2.Tesalonickým3,1–53.Mojžíšova1,1–9

7.úterýChvalteHospodina,neboťdobréjestzpívati
žalmyBohunašemu,aozdobnájestchvála.

Žalm147,1K

Zpívejtespolečněžalmy,chvalozpěvyaduchovnípís-
ně,zpívejtePánu,chvaltehozceléhosrdce.

Efezským5,19
Jób1,1–223.Mojžíšova8,1–13

BŘEZEN44

Laetare
(VeseltesesJeruzalémem.Izaiáš66,10)

Jestližepšeničnézrnonepadnedozeměanezemře,
zůstanesamo.Zemře-livšak,vydámnohýužitek.

Jan12,24

BuďnášživotvyústídoBožíhoživota,nebosepropadnedo
smrti.HenriLacordaire

26.neděleJenadějeprotvépotomstvo,jevýrok
Hospodinův.Jeremiáš31,17

Sousedéati,kteříjejdřívevídaližebrat,septali:
„Nenítoten,kdotusedávalažebral?“Jan9,8

Vezmichtěníméazaňvždyjenvůletvásestaň!
Vezmitělo,dušisám,všetirádaceledám!346,5

Jan12,20–262.Korintským1,3–7Žalm84
1467(dletradicenaZelenýčtvrtek):Vylosováníbratrskýchkněžíve
LhotceuRychnovanadKněžnou

27.pondělíNedopustí,abyuklouzlatvánoha,ne-
dřímeten,jenžtěchrání.Žalm121,3

Ježíšhnedvztáhlruku,uchopilhoařeklmu:„Ty
malověrný,pročjsipochyboval?“Matouš14,31
Jan6,26–35Lukáš20,41–47

28.úterýUčiň,cosetvérucenaskytne,neboťBůh
budestebou.1.Samuelova10,7
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jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes
zřejmé. 1. Královská 8,24

Okusili jste, že Pán je dobrý. 1. Petrova 2,3
Římanům 7,14–25 Lukáš 12,22–34

4. sobota Pane, buď mě pamětliv pro svou blahovůli
k svému lidu, prokaž mi svou pomoc. Žalm 106,4 Ku

Došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně
ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty,
kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.

1. Timoteovi 1,16
Zachariáš 7,2–13 Lukáš 12,35–48

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

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

Svět má srdce – srdce Ježíše Krista. Pierre Teilhard de Chardin

5. neděle Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka
Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chle-
bu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodi-
nových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu
na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodi-
novo, ale nenajdou. Amos 8,11–12
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Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Koloským 3,17
Jób 9,14–35 Lukáš 21,1–4

29. středa Můj podíl je Hospodin, praví má duše,
proto na něj čekám. Pláč 3,24

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této mi-
losti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme
slávy Boží. Římanům 5,2
Jan 15,9–17 Lukáš 21,5–19

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

Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!
Matouš 19,17

2. Korintským 4,11–18 Lukáš 21,20–28

31. pátek Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvi-
hají vlny jeho, ty je skrocuješ. Žalm 89,10 K

Učedníci přistoupili a probudili Ježíše se slovy: „Mi-
stře, Mistře, zahyneme!“ On vstal, pohrozil větru a va-
lícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. Lukáš 8,24
Jan 16,16–23 Lukáš 21,29–38
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23.čtvrtekIpoznajínárody,kterézůstanouvůkol,
žejá,Hospodin,jsemvystavěl,cobylozbořeno,
aosázelzpustošenýkraj;já,Hospodin,jsemto
vyhlásilivykonal.Ezechiel36,36

Simeonsemodlil:Méočividělytvéspasení,kteréjsi
připravilpředevšeminárody–světlo,ježbudezje-
venímpohanům,slávuprotvůjlidIzrael.

Lukáš2,30–32
Matouš19,16–26Lukáš20,9–19

24.pátekBudesouditnuznéspravedlivě,opokor-
nýchvzemibuderozhodovatpodlepráva.

Izaiáš11,4

Blazevám,chudí,neboťvašejekrálovstvíBoží.
Lukáš6,20

Matouš10,34–39Lukáš20,20–26

25.sobotaKdoodpočátkupovolávávšechnapoko-
lení?Já,Hospodin,jsemprvní,jábudutéžuposled-
níchvěcí.Izaiáš41,4

BůhvzkřísilKristazmrtvýchaposadilposvépravici
vnebesích,vysokonadvšechnyvlády,mocnosti,síly
ipanstva,nadvšechnajména,kterájsouvzývána,jak
vtomtověku,takivbudoucím.Efezským1,20–21
Galatským6,11–18Lukáš20,27–40
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8.středaPročjsismutná,dušemá,apročsekormou-
tíšvemně?PosečkejnaBoha,neboťještěvyznávati
jejbudu;onťjesthojnéspasenítvářiméaBůhmůj.

Žalm42,12K

Budetesermoutit,alevášzármutekseproměnívra-
dost.Jan16,20
5.Mojžíšova8,11–183.Mojžíšova9,1–24

9.čtvrtekBůhjestštítvšech,kteřívněhodoufají.
Žalm18,31K

Pánjevěrný;onvásposílíaochráníodzlého.
2.Tesalonickým3,3

Jakubova4,1–103.Mojžíšova10,1–11

10.pátekBůhřeklŠalamounovi:Protožejsinežádal
prosebeanidlouhývěkanijsinežádalbohatství,ba
anijsinežádalbezživotísvýchnepřátel,aležádaljsi
proseberozumnostpřisoudnímjednání,hle,učiním
podletvýchslov.1.Královská3,11–12

Kdoslyšítatomáslovaaplníje,budepodobenroz-
vážnémumuži,kterýpostavilsvůjdůmnaskále.

Matouš7,24
Židům2,11–183.Mojžíšova16,1–22

11.sobotaHospodinměpodepíral.Učinilměvol-
ným.2.Samuelova22,19–20

DUBEN 46
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Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl
vzkříšen. Lukáš 24,5–6

1. sobota Dbejte na mé příkazy a jednejte podle
nich. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 22,31

V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázá-
ní; a jeho přikázání nejsou těžká. 1. Janova 5,3
Jan 14,15–21 Lukáš 22,1–6

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

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

Je nám určeno, ne abychom žili pro sebe, ale pro něco, co
má přijít. Albert Schweitzer

2. neděle Hle, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Izaiáš 48,10

My, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na
smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův
život. 2. Korintským 4,11

Tys život za nás položil,
aby hříšný v tobě ožil;
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Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se
svého Boha. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 19,32

Začátek postní doby

1. středa Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě
nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. 2.Mojžíšova 33,20

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

Židům 11,1–2
Matouš 6,16–21 Lukáš 12,1–12
1457 Připomínka vzniku jednoty bratrské

2. čtvrtek Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se
smím ukázat před Boží tváří? Žalm 42,3

I my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů
Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce při-
jetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni
v naději. Římanům 8,23–24
Koloským 3,5–11 Lukáš 12,13–21

Ženy zvou ke světovému dni modliteb

3. pátek Ty jsi zachoval svému služebníku, mému
otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Vlastními ústy
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KdejeDuchPáně,tamjesvoboda.2.Korintským3,17
Římanům6,12–183.Mojžíšova19,1–18

Denmodlitebzautlačovanéapronásledovanékřesťany

Reminiscere
(Rozpomeňsenaslitovánísvá,Hospodine.

Žalm25,6)

Bůhprokazujesvouláskuknámtím,žeKristusza
nászemřel,kdyžjsmeještěbylihříšní.Římanům5,8

Kristusježivot,protovjehokrálovstvínemásmrtmísto.
TomášAkvinský

12.nedělePtejtesenastezkyvěčnosti.Kdejetadob-
rácesta,vydejteseponíavašedušenaleznouklid.

Jeremiáš6,16

Vezmětesizavzorty,kdoprovíruatrpělivostmají
podílnazaslíbení.Židům6,12

Bože,jenžráčilspředtisíciroky
poslatiotcůmprvnísvědkySvětla,
rukousvouřídilsvěrozvěstůkroky,
bysetbatvojetakéunáskvetla,
ktoběhlasprosbyzcírkvenašívane:
Dědictvíotcůzachovejnám,Pane!ZCČSH42,1

Marek12,1–12Římanům5,1–11Žalm10
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PánBůhjesílamá,všeckaobranamá:
bezpečněmástáti,anižselekatidušemá.379,1

Lukáš9,57–62Efezským5,1–8Žalm34

20.pondělíVýměraméhopodílupadlavrozkošný
kraj,mámvelikouradostzesvéhodědictví.

Žalm16,6Ku

Bůhmámoczahrnoutvásvšemidarysvémilosti,
abystevždyckymělidostatekvšeho,copotřebujete,
aještěvámpřebývaloprokaždédobrédílo.

2.Korintským9,8
Lukáš14,25–35Lukáš19,28–40

21.úterýBylvopovržení,kdekdosehozřekl,muž
plnýbolesti,zkoušenýnemocemi.Izaiáš53,3

Pilátpropustiltoho,kterýbylvsazendovězenípro
vzpouruavražduaokteréhožádali;Ježíševydal,aby
sesnímstalo,cochtěli.Lukáš23,25
Jób7,11–21Lukáš19,41–48

22.středaJakvelikájsoujehoznamení,jakmocné
jsoujehodivy!Jehokrálovstvíjekrálovstvívěčné,
jehovladařskámocpovšechnapokolení.Daniel3,33

Nebojse,ómaličkéstádce,neboťsezalíbiloOtci
vašemudátivámkrálovství.Lukáš12,32K
Matouš13,44–46Lukáš20,1–8

ÚNOR 34

27. pondělí Slovo Pána je pravdivé, všechno, co činí,
je spolehlivé. Žalm 33,4 Ku

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo
Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

Matouš 5,17
Lukáš 13,31–35 Lukáš 11, 29–36

28. úterý Budiž tvá milost, Bože, nad námi, v tebe
doufáme. Žalm 33,22 F

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

Lukáš 5,33–39 Lukáš 11,37–54
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dej nám zde tak živu býti,
s tebou v nebi radost míti. EZ 312,7

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

3. pondělí Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi
nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil
skrze Elijáše. 1. Královská 17,16

Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne.
Lukáš 11,3 K

Efezským 2,11–16 Lukáš 22,7–23

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

Žalm 139,11–12

Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji
oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší
tmy. 1. Janova 1,5
Jób 19,21–27 Lukáš 22,24–30

5. středa Hospodin mluvil k Eliášovi: Ale zachovám
v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepo-
klekla před Baalem. 1. Královská 19,18

Ježíš řekl učedníkům: Vy jste ti, kdo se mnou v mých
zkouškách vytrvali. Lukáš 22,28
Židům 9,11–15 Lukáš 22,31–38
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Nynívidímejakovzrcadle,jenvhádance,potom
všakuzřímetvářívtvář.1.Korintským13,12
1.Janova1,8–6Lukáš18,31–43

17.pátekUkazujmi,Hospodine,svoucestu,abych
kráčelvtvépravdě!Žalm86,11Z
Ježíšuviděldvabratry,JakubaZebedeovaajehobrat-
raJana,jaknalodisesvýmotcemZebedeemspravují
sítě;apovolalje.Ihnedopustililoďisvéhootceašli
zaním.Matouš4,21–22
2.Korintským13,3–9Lukáš19,1–10

18.sobotaJsemnazemihostem.Žalm119,19
Mymámeobčanstvívnebesích,odkudočekáváme
iSpasitele,PánaJežíšeKrista.Filipským3,20
Galatským2,16–21Lukáš19,11–27

Oculi
(StáleupínámsvéočikHospodinu.Žalm25,15)

Kdopoložírukunapluhaohlížísezpět,nenízpů-
sobilýprokrálovstvíBoží.Lukáš9,62
Kdyžčlověkmiluje,vystupujekekrálovstvítoho,jehožlásku
sdílí.sv.LevVeliký

19.neděleHospodin,tvůjBůh,jeBůhmilosrdný,
nenechátěklesnoutanepřipustítvouzkázu.

5.Mojžíšova4,31
Jsemsijist,žeten,kterývevászačaldobrédílo,
dovedejeaždodneJežíšeKrista.Filipským1,6
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13.pondělíTy,kdoměctí,poctím,aleti,kdomnou
pohrdají,budouzlehčeni.1.Samuelova2,30

NazýváteměMistremaPánem,amátepravdu:Sku-
tečnějsem.Jan13,13
1.Mojžíšova37,3–363.Mojžíšova19,31–37

14.úterýJsizáštitouslabého,vsouženízáštitouubo-
žáka,útočištěmpředpřívalemistínemvhorku.

Izaiáš25,4

KdonásodloučíodláskyKristovy?Snadsouženíne-
boúzkost,pronásledovánínebohlad,bída,nebez-
pečínebomeč?Alevtomvevšemslavněvítězíme
mocítoho,jenžsinászamiloval.Římanům8,35.37
Jób2,1–103.Mojžíšova25,1–12

15.středaMéočipředstihujínočníhlídkykrozjímá-
nínadtvýmivýroky.Žalm119,145Ku

Mariatovšechnovmyslizachovávalaarozvažovala
otom.Lukáš2,19
Jan16,29–333.Mojžíšova25,35–43
1917VPrazezemřelHeřmanzTardy.

16.čtvrtekPročjemábolesttrvaláamáránanevy-
léčitelnáanechcesehojit?Stalsesmitím,kdojako
bylhal,vodounestálou.Jeremiáš15,18

DUBEN 48

6. čtvrtek Bojme se Hospodina, svého Boha, který
dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas, ke žni
stanovené týdny nám zachovává. Jeremiáš 5,24

Bůh jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť
i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval
radostí. Skutky 14,17
Jeremiáš 15,15–21 Lukáš 22,39–46

7. pátek Ti, kdož byli zasazeni v domě Božím, do-
jdou k rozkvětu na nádvořích našeho Pána. Ještě v še-
dinách ovoce ponesou. Budou i pak ještě krásní a čer-
ství. Ž 92,14–15 F

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce
ke všem. 1. Tesalonickým 3,12
Židům 10,1. 11–18 Lukáš 22,47–53

8. sobota Pijete víno z obětních misek a používáte
cenných voňavek, ale že vaše země spěje do zkázy,
vás ponechává chladnými. Amos 6,6 GNB

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kris-
tův. Galatským 6,2 K
Lukáš 18,31–43 Lukáš 22,54–62

33 ÚNOR

Bloudili jste jako ovce, ale nyní jste byli obráceni
k pastýři a strážci svých duší. 1. Petrova 2,25
2. Timoteovi 3,10–17 Lukáš 11,14–23
1567 se narodil Jindřich Matyáš Thurn.

25. sobota Když mám jen tebe, neptám se po nebi
ani po zemi. Žalm 73,25 L

Ač jste Ježíše Krista neviděli, milujete ho.
1. Petrova 1,8

Matouš 13,31–35 Lukáš 11,24–28

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

Vyhlížet Boha znamená Boha mít. sv. Augustin

26. neděle Hospodine, sám všechno zachováváš při
životě a nebeské zástupy se ti klanějí. Nehemiáš 9,6

V něm život byl, a život byl světlo lidí. Jan 1,4 K

Pane, jenž z jasu vládneš tmám,
zákon jsi náš i Soudce sám.
Původce lásky, žehnáš všem
zrozeným v tomto světě tvém. ZCČSH 52,1

Marek 8,31–38 1. Korintským 13,1–13 Žalm 15
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18.úterýVdendobrýužívejdobraavdenzlýsi
uvědom,žetenionenučinilBůhproto,abysečlověk
nedozvěděl,cobudeponěm.Kazatel7,14

Umímžítiskromně,umímtakémítihojnost.Jsem
zasvěcenvůbecdovšeho:býtisytihladověti,míti
nadbytekinedostatek–všechnodoveduvtom,jenž
mnezmocňuje.Filipským4,12–13Ž
Jan20,1–10Lukáš24,36–49

19.středaTaktosebudeteptátjedendruhého,každý
svéhobratra:„CoodpovědělHospodin?CoHospo-
dinpromluvil?“Jeremiáš23,35

ProtožejstebylivzkříšenisKristem,hledejteto,co
jenadvámi,kdeKristussedínapraviciBoží.

Koloským3,1
Jan20,11–18Lukáš24,50–53

20.čtvrtekUpnětesesrdcemkHospodinuaslužte
jenomjemu.1.Samuelova7,3

Jensechovejtetak,jakjetohodnéKristovaevangelia.
Filipským1,27P

Jan21,1–14Koloským1,1–8

21.pátekVhodiliDanieladojámy,vnížbylilvi.Král
Danieloviřekl:„KéžtětvůjBůh,kteréhostáleuctíváš,
vysvobodí.“Daniel6,17

KVĚTEN60

Býttím,kýmjsme,astátsetím,kýmjsmeschopnisestát,
jejedinýmcílemživota.RobertLouisStevenson

7.neděleÓaťjsounaplněnaústamáchválenímte-
be,přescelýdenslavenímtebe.Žalm71,8K
Stáleseradujte,vmodlitbáchneustávejte.Zavšech
okolnostíděkujte,neboťtojevůleBožívKristuJežíši
provás.1.Tesalonickým5,16–18

Chválusupřímnouvděčností
vzdejtejehovelebnosti,
jehojménovyvyšujte,
chvalte,ctěte,zvelebujte.ZCČSH6,3

Jan15,1–81.Janova5,1–4Žalm19

8.pondělíNezemřu,nýbržbudužítarozhlašovat
dílaHospodinova.Žalm118,17MP
KdyžPavlaaSilasedůkladnězbičovali,zavřelijedo
vězení.KolempůlnocisePavelaSilasmodliliazpě-
vemoslavovaliBoha;ostatnívězňovéjeposlouchali.

Skutky16,23.25
1.Mojžíšova1,6–8Joel1,1–20

9.úterýKdybychmunapsalzesvéhozákonasebe-
víc,budetopokládánozaněcocizího.Ozeáš8,12
Divímse,žeseodtoho,kterýváspovolalmilostí
Kristovou,takrychleodvracítekjinémuevangeliu.

Galatským1,6
1.Mojžíšova1,9–13Joel2,1–11
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16. neděle Dnů našich let bývá sedmdesát a jsme-li
v plné síle, osmdesát a jejich chlouba je lopota a ni-
cotnost, neboť kvapně přešla a my jsme odletěli.

Žalm 90,10 Z
A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné
nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: „Smrt je
pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství?
Kde je, smrti, tvá zbraň?“ 1. Korintským 15,54–55

Buď tobě sláva,
jenž jsi z mrtvých vstal!
Smrt již nemá práva,
Vítěz tys a král!
Jasný jako plamen
anděl sestoupil,
odvalen je kámen,
prázdný hrob tu zbyl. EZ 346,1

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

Velikonoční pondělí

17. pondělí Což ti, kteří padli, už nemohou povstat?
Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Jeremiáš 8,4
Ježíš se zeptal potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne
rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí ze-
ptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všec-
ko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas
mé ovce!“ Jan 21,17
1. Korintským 15,12–20 Lukáš 24,13–35
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10. středa Kdo se vysmívá chudákovi, uráží jeho
Stvořitele, kdo se směje nešťastnému, neujde trestu.

Přísloví 17,5 J

Dejte pozor, abyste nepohrdali nikým z těchto malič-
kých. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na
tvář mého nebeského Otce. Matouš 18,10 P
1. Mojžíšova 1,14–19 Joel 2,12–17

11. čtvrtek Ty jsi má naděje, Pane, Hospodine, v tebe
už od mládí doufám. Žalm 71,5

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně
se den ze dne obnovujeme. 2. Korintským 4,16
1. Mojžíšova 1,20–23 Joel 2,18–27

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

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvo-
ření. Marek 16,15
1. Mojžíšova 1,24–31 Joel 3,1–5

13. sobota Opět zde bude slyšet hlas veselí, hlas ra-
dosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vy-
bízejí: „Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože
Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“

Jeremiáš 33,11
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4.čtvrtekZadohlížiteletidámpokojazapoháněče
spravedlnost.Izaiáš60,17

Moudrostshůryjepředevšímčistá,dálemírumilovná,
ohleduplná,ochotnádátsepřesvědčit,plnáslitování
adobréhoovoce,bezpředsudkůabezpřetvářky.
OvocespravedlnostisklidíuBohati,kdorozsévají
pokoj.Jakubova3,17–18
Efezským4,8–16Koloským3,18–4,1

5.pátekNezatvrdíšsrdcesvého,anezavřešrukysvé
přednuznýmbratremsvým.5.Mojžíšova15,7K

Má-liněkdodostatekavidí,žejehobratrmánouzi,
abezsoucituseodněhoodvrátí–jakvněmmůže
zůstávatBožíláska?1.Janova3,17
Matouš26,30–35Koloským4,2–6

6.sobotaTen,jenžstřežíIzrael,nedřímeanespí
nikdy.Žalm121,4F

Všechnusvoustarostvložtenaněj,neboťmunavás
záleží.1.Petrova5,7
Jan14,1–6Koloským4,7–18

Jubilate
(PlésejHospodinuvšeckazemě!Žalm66,1)

KdojevKristu,jenovéstvoření.Cojestaré,pomi-
nulo,hle,jetunové!2.Korintským5,17
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Jsmepronásledováni,alenejsmeopuštěni;jsmesrá-
ženikzemi,alenejsmeporaženi.2.Korintským4,9
Lukáš24,36–47Koloským1,9–14

22.sobotaVyvedeměnasvětloauzřímjehospra-
vedlnost.Micheáš7,9

Kdyžbylspolusnimiustolu,vzalchléb,vzdaldíky,
lámalarozdávaljim.Tusejimotevřelyočiapoznali
ho.Lukáš24,30–31
Lukáš24,1–12Koloským1,15–20

Quasimodogeniti
(Jakonarozenéděti.1.Petrova2,2)

VelebenbuďBůhaOtecPánanašehoJežíšeKrista,
neboťnámzesvéhovelikéhomilosrdenstvídalvzkří-
šenímJežíšeKristanověsenaroditkživénaději.

1.Petrova1,3

Dejnámnadechnoutvnovénaději,jakobyživotteprve
dneszačínal.Léon-JosephSuenens

23.neděleBudešdbátnapřikázáníHospodina,své-
hoBoha,choditpojehocestáchajehosebát.

5.Mojžíšova8,6

Nikomunebuďtenicdlužni,nežabystesenavzájem
milovali,neboťten,kdomilujedruhého,naplnilzá-
kon.Římanům13,8
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Jan Křtitel mluvil: Ženichův přítel, který u něho stojí
a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší
ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. Jan 3,29
1. Mojžíšova 2,1–3 Joel 4,1–21

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

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

Jenom lidé, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem
diskutují. Oscar Wilde

14. neděle Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem.
2.Mojžíšova 6,7

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme
nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1. Janova 3,1

Jako dítky k otci svému
obracíme s důvěrou
k tobě, Bohu všemocnému,
zkormoucenou mysl svou.
Vyslyš, Otče, naše lkání
na svém trůnu v nebesích,
zjev nám svoje smilování,
odpusť lidu svému hřích! ZCČSH 45,1

Matouš 11,25–30 Koloským 3,12–17 Žalm 45
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Velký Pátek
Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného
dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl
život věčný. Jan 3,16 K

14. pátek Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech své-
ho jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví
léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení“.

Kazatel 12,1

Zločinec řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do
svého království. Lukáš 23,42
Jan 19,16–30 2. Korintským 5,14–21 Lukáš 23,32–49

15. sobota Pamatuj na Hospodina, svého Boha, ne-
boť on ti dává sílu. 5.Mojžíšova 8,18

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého
miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl
tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji
onen učedník přijal k sobě. Jan 19,26–27
1. Petrova 3,18–22 Lukáš 23,50–56

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

Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci
všech našich cest. Karl Barth
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Kdojsoubratřimoji,
sestrymékdojsou?
Kdožvmémslovustojí,
plnívůlimou.367,1

Jan20,19–291.Petrova1,3–9Žalm116

24.pondělíMilujícíspasenítvéaťříkajívždycky:
„VeleslavenbudižHospodin.“Žalm40,17K

Ježíšřekl:„Zachee,pojďrychledolů,neboťdnesmu-
símzůstatvtvémdomě.“Onrychleslezlasradostí
jejpřijal.Lukáš19,5–6
1.Mojžíšova32,22–32Koloským1,21–23

25.úterýLepšíjedennatvýchnádvoříchnežjinde
tisícdní.Žalm84,11F

Ježíšříká:Jájsemdveře.Kdovejdeskrzemne,bude
zachráněn,budevcházetivycházetanaleznepastvu.

Jan10,9
Jób42,7–17Koloským1,24–29

26.středaTyačjsimidalokusitiúzkostívelikých
ahrozných,všakzasekživotunavrátíšmne.

Žalm71,20K

Vašesrdceaťsenechvějeúzkostí!VěřítevBoha,věřte
ivemne.Jan14,1
Izaiáš66,6–13Koloským2,1–7

KVĚTEN58

KVĚTEN

Řečvaševždyckybudižpříjemná,ozdobenásolí.
Koloským4,6K

1.pondělíHle,jstevmýchrukoujakohlínavrukou
hrnčířových.Jeremiáš18,6

Jsmejehodílo,vKristuJežíšistvořeniktomu,aby-
chomkonalidobréskutky,kterénámBůhpřipravil.

Efezským2,10
Jan10,1–10Koloským3,1–4

2.úterýUčtesečinitdobro.Hledejteprávo,zakroč-
teprotinásilníku!Izaiáš1,17

ProsímOtce,abyKristusskrzevírupřebývalveva-
šichsrdcích,atakabystebylizakořeněniazakotveni
vlásce.Efezským3,15.17
Matouš9,35–10,1–7Koloským3,5–11

3.středaČlověkmávsrdcimnohoplánů,aleúradek
Hospodinůvobstojí.Přísloví19,21

Tímvícesemusímedržettoho,cojsmeslyšeli,aby-
chomnebylistrženiproudem.Židům2,1
Jan17,20–26Koloským3,12–17
1728ZačátekHeselvOchranově
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Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze na-
šeho Pána Ježíše Krista! 1. Korintským 15,57
Matouš 26,6–13 Lukáš 22,63–71

11. úterý Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za
dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou.

Ezechiel 16,60

To zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko
široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2,39
Jób 38,1–11; 42,1–6 Lukáš 23,1–12

12. středa Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina.
1. Samuelova 2,1

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník ne-
ví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť
jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého
Otce. Jan 15,15
Lukáš 22,1–6 Lukáš 23,13–25

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

13. čtvrtek Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej
své dědictví potupě! Joel 2,17

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa! Jan 1,29
Jan 13,1–35 1. Korintským 11,23–26 Lukáš 23,26–31
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15. pondělí Hospodine, nevzdaluj slitování svých
ode mne; milosrdenství tvé a pravda tvá vždycky ať
mne střeží. Žalm 40,12 K

Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho
ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do přícho-
du našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás
povolal; on to také učiní. 1. Tesalonickým 5,23–24
2. Mojžíšova 15,1–21 Skutky 1,1–14

16. úterý Pro bídu ubohých, pro nářky úpějících teď
povstanu, a zjednám právo tomu, koho ponižují.

Žalm 12,6 F

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu
dnem i nocí volají? Lukáš 18,7
1. Samuelova 16,14–23 Skutky 1,15–26

17. středa Hospodin dává slyšet až do dálav země:
„Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!“

Izaiáš 62,11

Ke všem zaslíbením Božím bylo v Ježíši Kristu řečeno
Ano. 2. Korintským 1,20
Římanům 15,14–21 Skutky 2,1–13

18. čtvrtek Žena viděla, že je to strom s plody dobrý-
mi k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědouc-
nost. 1.Mojžíšova 3,6
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MisericordiasDomini
(MilosrdenstvíHospodinovaplnájezemě

Žalm33,5)

Jájsemdobrýpastýř.Dobrýpastýřpoložísvůjživot
zaovce.Mojeovceslyšímůjhlas,jájeznám,jdouza
mnouajájimdávámvěčnýživot.Jan10,11.27.28

PánBůhchcenapravitizkaženýživotaučinitznějživot
velicepožehnaný.FrantišekUrbánek

30.neděleKdyžjsmebyliponíženi,rozpomnělse
nanás,jehomilosrdenstvíjevěčné.Žalm136,23

KdyžvásSynosvobodí,budeteskutečněsvobodni.
Jan8,36

Vtvémjménusmímemluvit,
tvéjménozvěstovat,
tvouláskuslužboušířit
abližnímilovat.
Duchsvatýdávásílu,
tvéslovozaznívá,
vnásbudínovouvíru
tváslovapravdivá.EZD679,2

Jan10,11–301.Petrova2,21–25Žalm23
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27.čtvrtekNevzpomínejtenavěcidřívější,ominu-
lostinepřemítejte.Hle,činímněcodocelanového
aužtoraší.Nevíteotom?Izaiáš43,18–19

Božíkrálovstvíjejakohořčičnézrno,kteréčlověk
zaseldosvézahrady;vyrostlo,jezněhostrom.

Lukáš13,19
Jan17,9–19Koloským2,8–15

28.pátekPožehnánbuďBůh,jenžposlalsvéhoan-
dělaavysvobodilsvéslužebníky,kteřínanějspolé-
hali.Daniel3,28

NajednouseobjevilandělPáněavkobcezazářilo
světlo.StrčilzestranydoPetra,vzbudilhoařekl:
„Rychlevstaň!“Tumuspadlyřetězyzrukou.

Skutky12,7P
1.Petrova2,1–10Koloským2,16–19

29.sobotaKdouvěřínašízprávě?Nadkýmsezjeví
pažeHospodinova?Izaiáš53,1

Modletesezanás,abyBůhotevřeldveřenašemu
slovu,abychmohlzvěstovattajemstvíKristovo.

Koloským4,3
Skutky8,26–39Koloským2,20–23
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Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale
sám sebe ztratí nebo zmaří? Lukáš 9,25
1. Korintským 14,6–19 Skutky 2,14–28

19. pátek Utištěným dopomáhá k právu, hladovým
dává chléb. Žalm 146,7

Učedníci odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě
ryby.“ On však řekl: „Přineste mi je sem!“

Matouš 14,17–18
Zjevení 5,6–14 Skutky 2,29–36

20. sobota Což ruka Hospodinova je krátká?
4.Mojžíšova 11,23

Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,21
Jan 6,60–69 Skutky 2,37–41

Týden oběti za misii

Rogate
(Modlete se!)

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

Chci vést své kroky Boží stopou. Pak nebude můj život
odvanut větrem času. Theo Lehman

21. neděle Bůh Šalamounovi řekl: „Žádej, co ti mám
dát.“ – „Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce
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Květná neděle
Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho
věří, měl život věčný. Jan 3,14. 15
Silná je láska, když prošla ohnivým křtem bolesti.

Selma Lagerlofová

9. neděle Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystři-
ny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé po-
tomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.

Izaiáš 44,3
Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy
i děti volající v chrámě „Hosanna Synu Davidovu,“
rozhněvali se a řekli mu: „Slyšíš, co to říkají?“ Ježíš
jim odpověděl: „Ovšem! Nikdy jste nečetli: Z úst ne-
mluvňátek a kojenců připravil sis chválu?“

Matouš 21,15–17
Lásku Syna Božího,
Pána Jezu Krista,
krále, kněze věčného
ctěte, srdce lidská!
Velmi nás zamiloval,
beze vší lítosti,
za nás se obětoval
z pouhé své milosti! EZ 309,1

Jan 12,12–19 Filipským 2,5–11 Žalm 22,23–32

10. pondělí Hospodin provždy odstraní smrt.
Izaiáš 25,8
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Bohajetřebavícposlouchatnežlidi.Skutky5,29

1.čtvrtekDavidvolalkHospodinu:Velmijsemzhřešil,
žejsemtoučinil.Nyní,Hospodine,sejmiprosímze
svéhoslužebníkavinu.2.Samuelova24,10

VětšíjeradostpředandělyBožíminadjednímhříš-
níkem,kterýčinípokání.Lukáš15,10
Skutky1,12–26Skutky5,12–16

2.pátekVdensvéhosouženísedotazujiPanovníka,
vnocikněmuvztahujisvérucebezumdlení,máduše
seutěšitnedá.Žalm77,3

PánnechťřídívašesrdcekBožílásceaktrpělivosti
Kristově.2.Tesalonickým3,5
Efezským1,15–23Skutky5,17–33

3.sobotaProbouzíměkaždéhojitra,probouzími
uši,abychslyšeljakoučedníci.Izaiáš50,4

PoslouchalanásijednaženajménemLydie,obchod-
nicespurpuremzměstaThyatir,kterávěřilavjedi-
néhoBoha.Pánjíotevřelsrdce,abypřijala,coPavel
zvěstoval.Skutky16,14
Jan16,5–15Skutky5,34–42

ČERVEN76

ProtožeKristussámprošelzkouškouutrpení,může
pomocitěm,nakterépřicházejízkoušky.Židům2,18
Ezechiel3,22–27Skutky10,1–23

22.čtvrtekKdyžbudešjístanasytíšse,paksidávej
pozor,abysnezapomnělnaHospodina.

5.Mojžíšova6,11–12

Aťtedyjítečipijetečicokolijinéhoděláte,všecko
čiňtekslávěBoží.1.Korintským10,31
Jan21,15–19Skutky10,23b–33

23.pátekHospodine,buďpažísvéholidukaždérá-
noinašíspásouvčasesoužení.Izaiáš33,2

Tomu,jenžmezinámimůžeučinitnadevšechnovíc,
nežzačprosímeacosidovedemepředstavit,jemu
samémubuďslávavcírkviavKristuJežíšinavěky
věků!Efezským3,20–21
Jeremiáš20,7–11Skutky10,34–48

24.sobotaBože,nebuďzticha,nemlč,Bože,nezů-
stávejvklidu!Hleď,jaktvojinepřáteléhlučí,kdotě
nenávidí,pozvedajíhlavu.Žalm83,2–3

Zachariášmluvil:BůhIzraeleserozpomenulnapří-
sahu,kterouučinilnašemuotciAbrahamovi,ženám
dá,abychomvysvobozenizrukounepřátelaprosti
strachujejzbožněaspravedlivěctilipovšechnydny
svéhoživota.Lukáš1,73–75
Lukáš1,57–80Skutky11,1–18
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Mé srdce slabé jest, než nalezne je Pán,
mé srdce nezná jistoty, jím zmítá divý van.
Je zcela bez moci, než ty je spoutáš sám;
ó zotroč srdce láskou svou, pak znikne smrti tmám.

284,3

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

29. pondělí Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, ja-
ko pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5,13

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

Židům 4,16
Ezechiel 11,14–20 Skutky 4,23–31

30. úterý Já, Hospodin, jsem tě povolal, abys otvíral
slepé oči, abys vyváděl z věznic ty, kdo sedí v tem-
notě. Izaiáš 42,6. 7

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi;
vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3
1. Janova 4,1–6 Skutky 4,32–37

31. středa Stále upírám své oči k Hospodinu, on vy-
prostí ze sítě mé nohy. Žalm 25,15

Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod
Páně je blízko. Jakubova 5,8
Izaiáš 32,11–18 Skutky 5, 1–11
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2. neděle po sv. Trojici
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtí-
ženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Matouš 11,28

Opovážlivost, ne víra je to, když nechodíš cestou Božích
přikázání a přesto počítáš s Boží pomocí. Spurgeon

25. neděle „Nebojte se; postarám se o vás i o va-
še děti.“ Tak Josef těšil své bratry a promlouval jim
k srdci. 1.Mojžíšova 50,21

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Římanům 12,21

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

Lukáš 14,15–24 Efezským 2,17–22 Žalm 28
1967 Biskupská ordinace Adolfa Ulricha

26. pondělí Neodnímej slova pravdy od mých úst.
Žalm 119,43 Z

Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy
a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic
jiného, než aby byl každý shledán věrným.

1. Korintským 4,1–2
Přísloví 9,1–10 Skutky 11,19–30



75ČERVEN

18.neděleOchránímho,protožeseznákmému
jménu.Žalm91,14Ku

Kdozvítězí,tohoučinímsloupemvchráměsvého
Bohaachrámjižneopustí;napíšunanějjménosvého
Boha.Zjevení3,12

ÓBože,obratižnás,
Boževšemohoucí,
aťpokáníčinímevčas
horlivéavroucí.EZ517,12

Lukáš16,19–311.Janova4,16–21Žalm13

19.pondělíOdvrhliHospodinovoslovo;kčemujim
budemoudrost?Jeremiáš8,9

Nechťsevaševíranezakládánamoudrostilidské,ale
namociBoží.1.Korintským2,5
Skutky4,1–21Skutky9,19b–31

20.úterýBože,dušesevemnětaktrpcermoutí,
protomévzpomínkyzatebouspějí.Žalm42,7

Nezanechámvásosiřelé,přijdukvám.Jan14,18
2.Korintským1,23–2,4Skutky9,32–43

21.středaBožemůj,Božemůj,pročjsiměopustil?
Dalekospásamá,ačopomocvolám.Žalm22,2
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Nedělesvatodušní
Nemocíanisilou,nýbržmýmduchem,pravíHos-
podinzástupů.Zachariáš4,6

JakožtoBožíslužebníkmusíšustoupitdopozadí,abyseve
tvéslužběmohlzjevitPán.MariaBasileaSchlink

4.neděleJájsemHospodin,tvůjBůh,užzegypt-
skézemě.NepoznaljsiBohakroměmne;mimomne
jinéhozachráncenení.Ozeáš13,4

Žezůstávámevněmaonvnás,poznávámepodle
toho,ženámdalsvéhoDucha.Amyjsmespatřili
adosvědčujeme,žeOtecposlalSyna,abybylSpasi-
telemsvěta.1.Janova4,13–14

Chcimilovattě,óméžití,
jaknejlepšíhopřítele,
chcimilovattě,velebiti,
tvůjdokudjasmámnačele,
chcimilovattě,Ježíši,
tyjsiminejbližší.341,2

Jan14,23–27Skutky2,1–18Žalm118,1–14

Svatodušnípondělí

5.pondělíPanovníkHospodindalmijazykučední-
ků,abychumělzemdlenéhopodpíratslovem.

Izaiáš50,4
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27. úterý Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli,
u mne nebudeš zapomenut. Izaiáš 44,21
Zavrhl Bůh svůj lid? Naprosto ne! Římanům 11,1
2. Mojžíšova 2,11–15–25 Skutky 12,1–17
1567 Synod v Přerově potvrzuje kolektivní vedení Jednoty a odmítá
sloučení s utrakvisty.

28. středa Nebesa vypravují o Boží slávě. Žalm 19,2
Když Ježíš vystupoval z vody, uviděl nebesa roze-
vřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe
jsem si vyvolil.“ Marek 1,10–11
Jan 4,5–14–18 Skutky 12,18–25

29. čtvrtek Ale má modlitba spěje, Hospodine, k to-
bě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi,
věrný dárce spásy. Žalm 69,14
Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo
dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13
Matouš 15,29–39 Skutky 13,1–12

30. pátek Izraelci k Hospodinu mluvili: „Zhřešili
jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom
nás ještě tentokrát vyprosti!“ Soudců 10,15
Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snad-
no přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.

Židům 12,1
Jan 6,37–46 Skutky 13,13–25
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26. pátek Bůh sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebe-
nech mořských vln. On udělal souhvězdí Lva, Orióna
i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8. 9

Bojte se Boha, jenž učinil nebe, zemi, moře i prameny
vod. Zjevení 14,7
Jan 18,33–38 Skutky 4,1–12

27. sobota Hospodin řekl: Už nikdy nebudu zlořečit
zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského
srdce je od mládí zlý. 1.Mojžíšova 8,21

Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm
žádný hřích není. 1. Janova 3,5
Zjevení 4,1–11 Skutky 4,13–22

Ekumenický modlitební týden

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

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

Obnov mne, ó věčné světlo, a dej prozářit a naplnit od tvé
tváře mé srdce a duši svou září. Friedrich Ruopp

28. neděle Ty vidíš, vždyť patříš na bídu a žal, abys
je vzal do své ruky. Žalm 10,14 F

Ježíš přijal zástupy, mluvil jim o Božím království
a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lukáš 9,11
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Onnáspotěšujevkaždémsoužení,abychomimy
mohlitěšitty,kteříjsouvjakékolitísni,touútěchou,
jakésenámsamýmdostáváodBoha.

2.Korintským1,4
Matouš16,13–191.Kor.12,4–11Žalm118,15–29

6.úterýPanovníku,ukažnamněprosvéjméno,jak
jetvémilosrdenstvídobrotivé,vysvoboďmě!

Žalm109,21

Kdyžbylsynještědaleko,otechospatřilahnutlítostí
běželkněmu,objalhoapolíbil.Lukáš15,20
1.Korintským14,1–5.27–40Skutky6,1–7

7.středaSpravedlivísebudouveselit,radovatsebu-
dousHospodinemaplesatipředním.Žalm84,4F

KrálovstvíBožíjevespravedlnosti,pokojiaradosti
zDuchasvatého.Římanům14,17
Efezským3,11–14Skutky6,8–15

8.čtvrtekDobrořeč,máduše,Hospodinu!Ontiod-
pouštívšechnynepravosti,zevšechnemocítěuzdra-
vuje.Žalm103,2.3

Chromývyskočil,vzpřímilseazačalchodit.Vešel
snimidochrámu,chodil,skákalradostíachválilBo-
ha.Skutky3,8
2.Korintským3,2–9Skutky7,1–16
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15.čtvrtekVýrobkunašichrukouužnebudemeříkat
„NášBože“.Ozeáš14,4

Všechnojevaše,vyvšakjsteKristoviaKristusjeBoží.
1.Korintským3,22–23

Efezským4,1–7Skutky8,26–40

16.pátekRadujtesesdceroujeruzalémskouajásejte
nadnívšichni,kdojimilujete!Veseltesesní,veselte,
všichni,kdojstenadnítruchlívali.Izaiáš66,10

SpravedlivízazáříjakosluncevkrálovstvísvéhoOtce.
Matouš13,43

2.Petrova1,16–21Skutky9,1–9

17.sobotaCosevaditibudetesemnou?Vyvšickni
odstoupilijsteodemne,díHospodin.

Jeremiáš2,29K

Kéžbystentodenitypoznalo,covedekpokoji!
Lukáš19,42P

Jan14,7–14Skutky9,10–19
1617ČeštístavovénasněmupřijalizačeskéhokráleFerdinadaŠtýrského.
1722ZapočalavýstavbaOchranova.
1767PoloženzákladníkámenprvníhodomuvGnadau.

1.neděleposv.Trojici
Kdoslyšívás,slyšímne,akdoodmítávás,odmítá
mne.Lukáš10,16

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

1. Tesalonickým 5,15
Lukáš 18,1–8 Skutky 3,1–10

24. středa Poznej, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh,
Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do
tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho
přikázání. 5.Mojžíšova 7,9

Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného
pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Jan 17,3
Marek 9,14–29 Skutky 3,11–26

Nanebevstoupení Páně
A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k so-
bě. Jan 12,32

25. čtvrtek I vzdálení budou přicházet a pomáhat při
budování Hospodinova chrámu. Zachariáš 6,15

Ananiáš se modlil: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo
o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruza-
lémě.“ Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým ná-
strojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno ná-
rodům i králům a synům Izraele.“ Skutky 9,13. 15
Lukáš 24,44–53 Skutky 1,3–11 Žalm 47
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Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost.

Filipským 1,9

1. sobota Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře
mě tvé milosrdenství. Žalm 94,18

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kris-
tu, je Bůh. 2. Korintským 1,21
Jonáš 2,1–11 Skutky 13,26–43

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

Lukáš 19,10

Naučil jsem se ve svém životě dvě velké věci: za prvé, že
jsem velký hříšník, a za druhé, že Ježíš je ještě větší Spasitel.

Isac Newton

2. neděle Nebudeš utiskovat a odírat svého druha.
3.Mojžíšova 19,13

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností,
nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za před-
nějšího než sebe. Filipským 2,3

Dej, aby lid tvůj tebe znal,
tvou cestou šel a v pravdě stál.



73ČERVEN

ÓHospodine,přioděj
násmocísvýsosti.
Přijď,Duchusvatý,přijďadej
námdarsvémilosti!139,1

Jan3,1–15Římanům11,32–36Žalm29

12.pondělíJájsemvášutěšitel.Pročsetedybojíš
člověka,jenžumírá?Izaiáš51,12

StrachaťvásneděsíaninezvikláaPán,Kristus,budiž
svatývevašichsrdcích.1.Petrova3,14–15
2.Mojžíšova3,13–20Skutky7,44–53

13.úterýElifasmluvil:SpíšebychsedotazovalBoha,
svojizáležitostpředložilbychBohu,kterýdělávěci
velikéanevyzpytatelné,nesčíslnédivy.Jób5,8–9

Nemocnýodpověděl:„Pane,nemámnikoho,kdoby
mědonesldorybníka,jakmilesevodarozvíří.Než
setamsámdostanu,jinýměpředejde.“Ježíšmuřekl:
„Vstaň,vezmisvéložeachoď!“Jan5,7–8
Izaiáš43,8–13Skutky7,54–8,3

14.středaVzývatimnebude,avyslyšímjej.
Žalm91,15K

Duchpřicházínapomocnašíslabosti.Vždyťanine-
víme,jakazacosemodlit,alesámDuchsezanás
přimlouvánevyslovitelnýmlkáním.Římanům8,26
Skutky17,16–34Skutky8,4–25
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9.pátekBudousepředtebouradovat,jakoseradují
vežních.Izaiáš9,2

Všichni,kdouvěřili,bylijednémysliajednohosrdce
anikdoneříkaloničem,coměl,žejetojehovlastní,
nýbržmělivšechnospolečné.Skutky4,32
Galatským3,1–5Skutky7,17–29

10.sobotaTyjsi,Panovníku,mojedobro,nadtebe
není.Žalm16,2

Zapomínajenato,cojezamnou,upřenktomu,co
jepředemnou,běžímkcíli,abychzískalnebeskou
cenu,jížjeBožípovolánívKristuJežíši.

Filipským3,13–14
Skutky18,1–11Skutky7,30–43

NedělesvatéTrojice
Svatý,svatý,svatýjeHospodinzástupů,celázeměje
plnájehoslávy.Izaiáš6,3

Dávášmizářícíjistotusvépřítomnostiastarášseoto,aby
nebylyuzavřenyvšechnycestykDobru.AlexanderSolženicyn

11.neděleNazemvysílásvůjvýrok,rychleběžíjeho
slovo.Žalm147,15

DostanetesíluDuchasvatého,kterýnavássestoupí,
abudetemisvědkyvJeruzaléměavcelémJudsku,
Samařskuaažnasámkoneczemě.Skutky1,8
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Ať všichni tebou vedeni,
tvým Duchem v lásce spojeni
v tvém těšíme se spasení. ZCČSH 160,2

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

3. pondělí Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už
nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci
jak hořící oheň. Jeremiáš 20,9

Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme ml-
čet. Skutky 4,20
Lukáš 7,36–50 Skutky 13,44–52

4. úterý Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozu-
mět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce,
on ti poví, svých starců, oni ti řeknou.

5.Mojžíšova 32,7

Ježíš si zavolal děti k sobě a řekl: „Nechte děti při-
cházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří
království Boží.“ Lukáš 18,16
Soudců 10,6–16 Skutky 14,1–7
1417 zemřel Pavel ze Žatce.

5. středa Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem
prach a popel. 1.Mojžíšova 18,27

V modlitbách buďte vytrvalí. Koloským 4,2
Micheáš 7,7–9. 18–20 Skutky 14,8–20
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vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat
mezi dobrem a zlem.“ 1. Královská 3,5.9

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha,
jenž dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu
dána. Jakubova 1,5

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 2,1–6a Žalm 30

22. pondělí Zorejte si úhor, nesejte do trní!
Jeremiáš 4,3

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte
se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je
vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Římanům 12,2
Marek 1,32–39 Skutky 2,42–47

23. úterý Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto
blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.

Přísloví 14,21
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Kdojevěrnývnejmenšívěci,jevěrnýtakévevelké;
kdojevnejmenšívěcinepoctivý,jenepoctivýive
velké.Lukáš16,10
Římanům9,14–26Filipským1,27–2,4

19.středaJájsemHospodin,játěuzdravuji.
2.Mojžíšova15,26

Kristovouzsinalostíuzdravenijste.1.Petrova2,24K
Ezechiel2,3–8Filipským2,5–11

20.čtvrtekUtebenalézásirotekslitování.
Ozeáš14,4

Totopravítenprvníiposlední,kterýbylmrtevaje
živ:„Vímotvémsoužení.“Zjevení2,8–9
Skutky15,4–12Filipským2,12–18

21.pátekPožehnaný,jenžpřicházívHospodinově
jménu.Žalm118,26

VtomseukázalaBožíláskaknám,žeBůhposlalna
světsvéhojedinéhoSyna,abychomskrzeněhoměli
život.1.Janova4,9
2.Korintským12,1–10Filipským2,19–30

22.sobotaJakonečistíjsmebylivšichni,všechnana-
šespravedlnostjakoposkvrněnýšat.Izaiáš64,5
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7.pondělíBůhodhalujehlubinyaskrytévěci.
Daniel2,22

AlePřímluvce,Duchsvatý,kteréhopošleOtecve
jménumém,tenvásnaučívšemuapřipomenevám
všecko,cojsemvámřekl.Jan14,26
Matouš7,7–12Skutky21,1–14

8.úterýŘekljsem„Tadyjsem,tadyjsem“národu,
jenžnevzývalméjméno.Izaiáš65,1J
Aslužebníkřekl:„Pane,stalose,jakjsirozkázal,aješ-
tějemísto.“Pánřeklslužebníku:„Vyjdizalidmina
cestyakohradámapřinuťje,aťpřijdou,abysemůj
důmnaplnil.“Lukáš14,22–23
Lukáš6,27–35Skutky21,15–26

9.středaMoudrostdáváHospodin,poznáníiro-
zumnostpocházízjehoúst.Přísloví2,6
JežíšsevrátilvmociDuchadoGalilejeapověstoněm
serozšířilapocelémokolí.Učilvjejichsynagógách
avšichnihovelmichválili.Lukáš4,14–15
Matouš5,33–37Skutky21,27–40

10.čtvrtekOkusteavizte,jakdobrýjestHospodin.
Blahoslavenýčlověk,kterýždoufávněho.

Žalm34,9K
Ježíšříká:Jájsemtenchlébživý,kterýsestoupilzne-
be;kdojíztohotochleba,živbudenavěky.

Jan6,51
1.Korintským12,27–13,3Skutky22,1–21
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5. neděle po sv. Trojici
Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe:
dar jest to Boží. Efezským 2,8 K
Bohu jsou blízcí všichni, kteří jsou si vědomi svých hranic
a svého selhání, kteří chtějí dojít dál, ale vlastní silou to
nedokáží. Alfonso Pereira

16. neděle Bůh je spása má i moje čest. Žalm 62,8 F
Ježíš řekl Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra
neselhala. Lukáš 22,32

Tvůj, Pane, jsem,
ó skryj mne v lůnu svém,
ať nic již, Pane laskavý,
mne milosti tvé nezbaví.
Tvůj, Pane, jsem, tvůj, Pane, jsem. 339,2

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

17. pondělí Rozhlásí pokoj národům.
Zachariáš 9,10 K

V každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří
a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh
poslal synům Izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši
Kristu, jenž je Pánem všech. Skutky 10,35–3
Galatským 1,13–24 Filipským 1,18–26

18. úterý Všechny stezky Hospodinovy jsou milosr-
denství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu
a svědectví. Žalm 25,10
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11. pátek Bůh promluvil k Noemu: Hle, já ustavuji svou
smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým ži-
vým tvorem. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Nedojde
již k potopě, která by zahladila zemi.

1.Mojžíšova 9,9–10.11

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. 2. Korintským 5,19
1. Petrova 3,8–17 Skutky 22,22–30

12. sobota Panovníče Hospodine, ty sám jsi Bůh,
a slova tvá jsou pravda. 2. Samuelova 7,28 K

Ježíš řekl: Nebe a země pominou, ale slova má nepo-
minou. Lukáš 21,33 K
Filipským 2,12–18 Skutky 23,1–11

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

Lukáš 12,48

Mým úkolem je rozpoznat na zemi prázdnotu – ve mně
i kolem mne – a vyplnit ji. Rabbi Menahem

13. neděle Blízký je Bůh srdcím zlomeným a zachra-
ňuje na duchu stísněné. Žalm 34,19 F

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, 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
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4.pátekOdpovědělDavidFilistinskému:Tyjdeške
mněsmečemaskopímaspavézou,alejáktobějdu
vejménuHospodinazástupů.1.Samuelova17,45K

ProsímOtce,aťvámzesvébohatébožskédobroty
dáto,ževevászesílívnitřníčlověk.Efezským3,16P
Lukáš22,14–20Skutky20,1–16

5.sobotaBuďdobréanebzlé,hlasuHospodinaBo-
hanašehouposlechneme.Jeremiáš42,6K

Duchaneuhašujte,proroctvímnepohrdejte.
1.Tesalonickým5,19–20K

Zjevení19,4–9Skutky20,17–38

8.neděleposv.Trojici
Žijtejakodětisvětla–ovocemsvětlajevždydobrota,
spravedlnostapravda.Efezským5,8.9

Jsoutovpodstatěvztahymezilidmi,kterédodávajíživotu
cenu.WilhelmvonHumboldt

6.neděleAťsezaradujesrdcetěch,kteříhledajíHos-
podina!Žalm105,3

PrvnídenvtýdnujsmesesešliklámáníchlebaaPavel
promluvilkeshromáždění.Skutky20,7

Bože,prosvéslitovánídejnámžítivmilování,
bychomvláscepřebývali,vírouanadějístáli.

EZ514,9

Matouš5,13–16Efezským5,8–14Žalm11
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PánseobrátilapohledělnaPetra;aPetrserozpome-
nulnaslovo,kterémuPánřekl:„Dřívneždnesko-
houtzakokrhá,zapřešmnetřikrát.“Vyšelvenahořce
serozplakal.Lukáš22,61–62
Filipským3,12–16Filipským3,1–11

6.neděleposv.Trojici
NynítaktopravíHospodinstvořiteltvůj:Nebojse,
nebovykoupiljsemtě,apovolaljsemtějménem
tvým.Můjjsity.Izaiáš43,1K

Mlčeníjevnitřnípostoj,vněmžseotvírámproskutečnost
mneobklopujícíhoBoha.AnselmGrün

23.neděleNechteužtěchpovýšenýchřečí!Vždyť
HospodinjeBůhvševědoucí,neobstojípřednímlid-
skéčiny.1.Samuelova2,3

Nemilujmepouhýmslovem,aleopravdovýmčinem.
1.Janova3,18

Nechťseaniprodarytvé,
jichžpropůjčuješzláskysvé,
pyšněnikdynevypínám,
nižšímbližnímnepohrdám.271,8

Matouš28,16–20Římanům6,3–11Žalm26

24.pondělíDámvámpastýřepodlesvéhosrdceati
vásbudoupástobezřetněaprozíravě.Jeremiáš3,15
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Důvěřuj se v Pána, ó duše má,
z večera i z rána on ti pomáhá.
On zná tvou strast, promění ji v slast,
nový květ okrášlí tvou pozemskou vlast.
On v každé době, on v každý čas
pomoci chce tobě, slyší tvůj hlas. 314,1

Matouš 25,14–30 Filipským 3,7–14 Žalm 14
1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

14. pondělí Jen se usilovně snažte milovat Hospodi-
na, svého Boha, a chodit po všech jeho cestách.

Jozue 22,5

Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;
abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezú-
honní pro den Kristův Filipským 1,9–10
1. Královská 3,16–28 Skutky 23,12–35

15. úterý V tísni jsi volal a vysvobodil jsem tě.
Žalm 81,8 Z

Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho
prosil: „Chceš-li, můžeš mne očistit.“ Ježíše pojal nad
ním soucit. Vztáhl tedy ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci,
buď očištěn.“ A hned z něho malomocenství zmizelo
a byl očištěn. Marek 1,40–42 P
Efezským 5,15–20 Skutky 24,1–21
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12. středa Svou tvář už před nimi nebudu skrývat,
neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je
výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29
V Kristu byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy,
evangelium o svém spasení, vtisknuta pečeť zaslíbe-
ného Ducha svatého. Efezským 1,13
Marek 11,20–26 Skutky 16,16–24

13. čtvrtek Může Bůh opravdu sídlit na zemi?
1. Královská 8,27

Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž
spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávu.

Jan 1,18 P
1. Korintským 12,19–26 Skutky 16,25–40

14. pátek Blízká je Boží spása pro ty, kdo v bázni
před ním žijí; milost a pravda se tu setkají, spravedl-
nost a mír se tu políbí. Žalm 85,10. 11 F
Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve
kterých přebývá spravedlnost. 2. Petrova 3,13
Filipským 2,1–5 Filipským 1,1–11

15. sobota Mojžíš promluvil k Pánu: Pohleď, že národ
tento jest lid tvůj. 2.Mojžíšova 33,13 K
Dobrý pastýř volá své ovce jménem a vyvádí je. Když
je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za
ním, protože znají jeho hlas. Jan 10,3–4
Jonáš 4,1–11 Filipským 1,12–18
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Konejteprosby,modlitby,přímluvy,díkyzavšechny
lidi,zakráleazavšecky,kteřízaujímajívynikajícímís-
to,abychommohlivéstitichýaklidnýživotvsamé
zbožnostiačestnosti.1.Timoteovi2,1–2Ž
2.Mojžíšova14,15–22Filipským3,12–16

25.úterýUbránilsměpředsmrtí,méokopředslza-
mi,mojenohypředzvrtnutím.Žalm116,8

Epaphroditusbylnemocennasmrt;aleBůhsenad
nímsmiloval,anejennadním,aleinademnou,abych
nemělzármuteknazármutek.Filipským2,27
Skutky2,32–40Filipským3,17–21

26.středaVshromážděníchdobrořečteBohu,Hos-
podinu,vyzprameneIzraele!Žalm68,27

Bůhtrpělivostiapovzbuzeníaťvámdá,abystejedni
idruzístejněsmýšlelipopříkladuKristaJežíše,atak
svornějedněmiústyslaviliBohaaOtcenašehoPána
JežíšeKrista.Římanům15,5–6
Skutky16,23–34Filipským4,1–9

27.čtvrtekPoslouchatilépejest,nežliobětovati.
1.Samuelova15,22K

Blazetěm,kteříslyšíBožíslovoazachovávajíje.
Lukáš11,28

Matouš18,1–6Filipským4,10–23
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AleBůhmipomáhalaždodnešníhodne,atakzde
stojímjakosvědekpředvelkýmiimalými.

Skutky26,22

1.úterýVesvémBohupřeskočímzeď.Žalm18,30Z

Tovítězství,kterépřemohlosvět,jenaševíra.
1.Janova5,4

Matouš22,1–14Skutky18,23–19,7

2.středaTaktopravíHospodinvykupiteltvůj,aten,
kterýžtěsformovalhnedodživotamatky:JáHospo-
dinčinímvšecko,roztahujinebesasám,rozprostírám
zemimocísvou.Izaiáš44,24K

Bůh,jenžučinilvesmíravšecko,cojevněm,protože
jestpánemnebeizemě,nebydlívchrámech,uděla-
nýchrukama,anisinedávásloužitilidskýmarukama,
jakobyněčehopotřeboval;vždyťonsámdávávšem
život,dechivšecko.Skutky17,24–2Ž
Skutky10,21–36Skutky19,8–22

3.čtvrtekDoufejtevHospodinavěčně,neboťHos-
podin,jenHospodinjeskálavěků.Izaiáš26,4

Ježíšřeklučedníkům:Kdejevaševíra?Lukáš8,25
1.Korintským10,16.17Skutky19,23–40
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9. neděle Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli!
Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!
Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil.

Sofoniáš 3,14–15

Z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého
slibu Spasitele Ježíše. Skutky 13,23

Ať chválí Boha křesťané,
vždyť Syna svého dal
a v Kristu s námi přebývá
náš Spasitel, náš Král. EZD 646,1

Lukáš 6,36–42 Římanům 14,10–13 Žalm 7

10. pondělí Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
1.Mojžíšova 1,1 K

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny svě-
ty. Židům 11,3
Galatským 6,1–5 Skutky 15,36–16,5

11. úterý Buď mi skalním příbytkem a budu se tam
uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně. Žalm 71,3

Pavel si se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali
do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho, dojati
nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho
doprovodili k lodi. Skutky 20,36–3
2. Korintským 2,5–11 Skutky 16,6–15

95 SRPEN

16. středa Ať se valí právo jako vody, spravedlnost
jak proudící potok. Amos 5,24

Ten, jenž dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá
vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.

2. Korintským 9,10
1. Korintským 10,23–31 Skutky 24,22–27

17. čtvrtek Spravedlivý mívá mnoho soužení, ale Pán
ho ze všeho vyprostí. Žalm 34,20 Ku

Po všem tom utrpení a urážkách, které jsme, jak víte,
přestáli ve Filipech, náš Bůh nám poskytl novou od-
vahu, že jsme vám mohli kázat radostnou Boží zvěst
i přes mnohý těžký zápas. 1. Tesalonickým 2,2 P
1. Korintským 9,16–23 Skutky 25,1–12

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

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří
ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak
praví Písmo. Jan 7,37–38
Jeremiáš 1,11–19 Skutky 25,13–27

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

Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
kterýžto podle mnohého milosrdenství svého znovu
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Bože,jenžsdalživotnám,
kéžknámproudíDuchtvůjsám!
Dopřejnám,jimždaljsibýt,
stebou,vtoběvěčněžít!ZCČSH113,1

Jan6,1–15Skutky2,41–47Žalm21

31.pondělíOdklidímnepravosttétozeměvjediném
dni.Zachariáš3,9

On„nasvémtělevzalnašehříchy“nakříž,abychom
zemřelihříchůmabyliživispravedlnosti.

1.Petrova2,24
Jan6,47–56Skutky18,1–22
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28.pátekKdoopatříúlovekkrkavci,kdyžjehomlá-
ďatavolajíkBohuabloudíbezpotravy?Jób38,41

JejedenatýžPánvšech,štědrýkevšem,kdoho
vzývají.Římanům10,12
1.Korintským12,12–18Skutky17,1–15

29.sobotaAj,nadlaňodměřiljsimidnů,avěkmůj
jestjakonicpředtebou,ajistěžeťnenínežpouhá
marnostkaždýčlověk,jakkolipevněstojící.

Žalm39,6K

Ježíšsemodlil:Neprosím,abysjevzalzesvěta,aleabys
jezachovalodzlého.Jan17,15
Zjevení3,1–6Skutky17,16–34

7.neděleposv.Trojici
Jižnejstehostéapříchozí,alespoluměšťanésvatých
adomácíBoží.Efezským2,19K

Láskaznamená,žesečlověkzajímávíceodruhéhonežsám
osebe.DavidFrost

30.neděleNeskládejtenadějesvévslovíchlživých,
říkajíce:ChrámHospodinův,chrámHospodinův,
chrámHospodinůvjest.Alepolepšetecestsvých
apředsevzetísvých.Jeremiáš7,4–5K

KrálovstvíBožínezáležívslovech,nýbržvmoci.
1.Korintským4,20
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zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista
z mrtvých. 1. Petrova 1,3 K
Lukáš 12,42–48 Skutky 26,1–23
1467 byl ve Vídni upálen valdenský biskup Štěpán.

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

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

Kéž by nebeská naděje přece jen vrostla do prachu země,
aby vzešlo semeno z kvetoucí víry! Karl Barth

20. neděle Ti, kdo milují Hospodina, budou jako
slunce vycházející v plné síle. Soudců 5,31

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil svět-
lem. Žijte proto jako děti světla. Efezským 5,8

V jeho síle, v jeho síle
nad zlem zvítězíme,
u něj skvělé dědictví nám kyne,
jeho láska. EZD 616,5

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

21. pondělí Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-
li, slituje se pro své velké milosrdenství. Pláč 3,31–32
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6. čtvrtek Já jsem byl dřív než první den a není,
kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já
vykonám? Izaiáš 43,13
Maria zvolala: Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil
ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Lukáš 1,51
Matouš 18,15–20 Skutky 14,20–28
1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.
1967 Zahájení generálního synodu Unitas fratrum v Potštejně

7. pátek Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé
zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí
než vánek. Žalm 62,10
Syn člověka přišel hledat a zachránit, co je ztraceno.

Lukáš 19,10 P
Galatským 3,6–14 Skutky 15,1–21

8. sobota Toto je den, který učinil Hospodin, já-
sejme a radujme se z něho. Žalm 118,24
Otec kázal služebníkům: Přineste nejlepší oděv a oblečte
ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte
vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,
protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil
se, a je nalezen. Lukáš 15,22–24
Jonáš 3,1–10 Skutky 15,22–35

4. neděle po sv. Trojici
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kris-
tův. Galatským 6,2 K
Já je ten druhý. Paul Ricouer
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Hle,jsouposlední,kteříbudouprvní,ajsouprvní,
kteříbudouposlední.Lukáš13,30

Ekumenickýdenstvoření

1.pátekPanemůj,Tysnámbylútulkempovšechna
pokolení.Dřívenežpovstalyhoryanežjsiuhnětl
zemiadaltvarsvětu,TysbylsjsiBůh.

Žalm90,1.2F

MámejedinéhoBohaOtce,zněhožvšecko,amy
vněm.1.Korintským8,6K
Lukáš22,54–624.Mojžíšova11,24–35

2.sobotaVašehříchyvászbavilydobra.
Jeremiáš5,25

Celníkstáldocelavzaduaneodvážilseaniočiknebi
pozdvihnout;bilsedoprsouaříkal:„Bože,slitujse
nademnouhříšným.“Lukáš18,13
Izaiáš26,1–64.Mojžíšova12,1–16

12.neděleposv.Trojici
Nalomenoutřtinunedolomí,nezhasíknotdoutnající.

Izaiáš42,3

Zatemnotoutohotosvětastálečekásvětloonohosvěta.
RolfSchneider
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21.čtvrtekNadarmočasněvstáváte,dlouhovysedá-
váteajítechlébtrápení,zatímcoBůhdopřávásvému
milémuspánek.Žalm127,2

MůjBůhvámdávšechno,copotřebujete,podlesvé-
hobohatstvívslávěvKristuJežíši.Filipským4,19
1.Paralipomenon29,9–18Lukáš12,49–53

22.pátekUcho,kteréslyší,aoko,kterévidí,obojí
učinilHospodin.Přísloví20,12

Všeckozkoumejte,dobréhosedržte.
1.Tesalonickým5,21

Jan13,31–35Lukáš12,54–59

23.sobotaCoječlověk,ženaněhopamatuješ,syn
člověka,žesehoujímáš?Žalm8,5

Vláscenáspředurčil,abychombylipřijatizajehoděti
skrzeJežíšeKristaprochválujehovznešenédobroti-
vosti.Efezským1,4–6P
2.Tesalonickým2,13–17Lukáš13,1–5

15.neděleposv.Trojici
Všechnusvoustarostvložtenaněj,neboťmunavás
záleží.1.Petrova5,7

VesmutkuatrápenísdůvěroupřistupkBohu,abudeš
posilněn,osvícenipoučen.sv.JanodKříže

24.nedělePředložiljsemtiživotismrt,požehnání
izlořečení;vyvolsitedyživot.5.Mojžíšova30,19
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30. středa On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho
království bude až do konce. Daniel 6,27

Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
Lukáš 11,2

Jan 8,3–11 4. Mojžíšova 10,11–36

31. čtvrtek Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou
hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodi-
na. Jeremiáš 17,13

Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,17
1. Petrova 5,1–5 4. Mojžíšova 11,1–23
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Ježíš řekl: Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti. Jan 10,10

Však jsi ty Panovník jediný,
vládnoucí každičké hodiny,
a tvoje všemocná pravice
životů zdržuje tisíce. 51,4

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

25. pondělí Jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň
však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno
plesá. Žalm 30,6

Milostí jste spaseni skrze víru. Efezským 2,8
Filipským 4,8–14 Lukáš 13,6–9

26. úterý Náš Bože, Bože veliký, mocný a budící
bázeň, který zachováváš smlouvu a milosrdenství, ne-
pokládej za málo všechny ty útrapy, které dolehly na
nás. Nehemiáš 9,32

Bartimeus křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I za-
volali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň,
volá tě!“ Marek 10,48–49
1. Timoteovi 6,3–11 Lukáš 13,10–17

27. středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k to-
mu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14
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Svícemýmnohámastezcemé
nabludnýchcestáchjeslovotvé,
vůdcemarádcemneomylným,
učímneneklamnýmpravdámtvým.
SlovoPáně,světlomé,převzácnýmůjpoklade,
tymneučíšcestámtvým,díšmi,komunáležím.

164,1

Lukáš17,11–19Římanům8,12–17Žalm119,65–72

18.pondělíNebesajsounebesaHospodinova,zemi
dalsynůmlidským.Žalm115,16K
Odkaždého,komubylomnohodáno,budesetaké
mnohovyžadovat.Lukáš12,48P
5.Mojžíšova26,1–114.Mojžíšova23,13–30

19.úterýOčistímrtykaždéholiduavšichnibudou
vzývatHospodinovojménoasloužitmuspolečnou
paží.Sofoniáš3,9
KaždýmusíkslávěBohavyznat:JežíšKristusjePán.

Filipským2,11P
Galatským5,22–264.Mojžíšova24,1–25

20.středaIstanese,ževylejiDuchasvéhonavšeliké
tělo.Joel2,28K
Petrříká:JežíšbylvyvýšennapraviciBožíapřijal
Duchasvatého,kteréhoOtecslíbil;nyníjejseslalna
nás,jaktovidíteaslyšíte.Skutky2,33
Filemonovi1–16–224.Mojžíšova27,12–23

ZÁŘÍ102

3.neděleČetlizknihyBožíhozákonapooddílech
avykládalismysl,abylidrozuměltomu,cočetli.

Nehemiáš8,8

Pavelzůstalceládvělétavesvémnajatémbytěapři-
jímalvšecky,kdokněmupřicházeli.Úplněotevřeně
abezpřekážekhlásalBožíkrálovstvíaučiloPánu
JežíšiKristu.Skutky28,30P

ÓOtčevěčnýznebenastádcepohleďsvé,
ježvydalotisebeažádáláskytvé;
svésvatéučenínámčistézachovávej
akjehoplněnínámchuťisíludávej
ksvéslávyzvýšení.EZ446,5

Marek7,31–37Skutky9,1–20Žalm119,49–56

4.pondělíIzraelci,každýmužažena,kterépudilo
srdce,dobrovolněpřinášelivšechnopotřebnékdílu,
kteréskrzeMojžíšepřikázalHospodinvykonat.

2.Mojžíšova35,29

Dávejte,abudevámdáno.Dobrámíra,natlačená,
natřesená,vrchovatávámbudedánadoklína.Neboť
jakouměrouměříte,takovouBůhnaměřívám.

Lukáš6,38
Matouš9,27–344.Mojžíšova13,1–3.17–33

5.úterýHospodine,Panenáš,jakvznešenéjetvoje
jménopovšízemi!Žalm8,2
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Pravdivý, jenž má Davidův klíč, když otevře, nikdo
už nemůže zavřít, a když on zavře, nikdo nemůže
otevřít. Zjevení 3,7 P
Kazatel 4,4–12 Lukáš 13,18–21

28. čtvrtek Hospodin domlouvá tomu, koho miluje,
jako otec synu. Přísloví 3,12

Nehledali jsme slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; ač
jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou dů-
ležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka
chová své děti. Tolik jsme po vás toužili.

1. Tesalonickým 2,6–8
Lukáš 10,38–42 Lukáš 13,22–30

29. pátek Připomínej si celou tu cestu, kterou tě
Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na pouš-
ti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém
srdci. 5.Mojžíšova 8,2

Dbejte přesně na to, jak žijete, ne jako nemoudří,
nýbrž jako moudří. Využívejte času.

Efezským 5,15–16 Ž
Lukáš 10,17–20 Lukáš 13,31–35

30. sobota Stane-li se v městě něco zlého, zda ne-
jedná Hospodin? Amos 3,6

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať
žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8
1. Mojžíšova 16,6–14 Lukáš 14,1–6
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Můj Jezu drahý, viz, jak plane
mé celé srdce tobě vstříc,
a dřív v své touze neustane,
až zjevíš mi svou svatou líc.
Až složím hlavu ve tvém klínu,
pak teprve si odpočinu. 213,1

Lukáš 18,9–14 Efezským 2,4–10 Žalm 17

28. pondělí Hospodin bude Králem nad celou ze-
mí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno
jediné. Zachariáš 14,9

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rov-
nosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způ-
sob služebníka, stal se jedním z lidí. Filipským 2,6–7
Matouš 23,1–12 4. Mojžíšova 6,22–27

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

Přísloví 24,29

Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší sedmkrát za den
a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: „Je mi to líto,“
odpustíš mu! Lukáš 17,4
1. Samuelova 17,38–51 4. Mojžíšova 9,15–23



103ZÁŘÍ

BůhvyvýšilKristaJežíšenadevšeadalmujménonad
každéjméno,abysepředjménemJežíšovýmsklonilo
každékolenonanebi,nazemiipodzemí

Filipským2,9–10
Marek3,1–124.Mojžíšova14,1–25
1957GenerálnísynodvBethlehemuvyhlašujesamostatnouČeskoupro-
vinciiJednotybratrské.

6.středaNeprosvéspravedlivéčinytipředkládáme
svéprosbyosmilování,aleprotvévelkéslitování.

Daniel9,18

Věříme,žejsmestejněspasenimilostíPánaJežíše.
Skutky15,11

Skutky9,31–354.Mojžíšova14,26–38

7.čtvrtekOnmásrdcemoudréanesmírnousílu;
coždojdepokojeten,kdosemuvzepře?Jób9,4

Vzpomeňsi,jakochotnějsitoslovopřijal,zachovávej
hoazměňse!Zjevení3,3P
Jakubova5,13–164.Mojžíšova14,39–45

8.pátekIskrylseAdamaženajehopředtváříHos-
podinaBoha.1.Mojžíšova3,8K

Blahoslaveníčistéhosrdce,nebooniBohavidětibu-
dou.Matouš5,8K
Matouš12,15–214.Mojžíšova17,16–26

ZÁŘÍ106

15.pátekVyschnousnadtytovody,chladnéabystré?
Namnevšakmůjlidzapomněl.Jeremiáš18,14–15

Hle,stojímpřededveřmiatluču;zaslechne-likdo
můjhlasaotevřemi,vejdukněmuabudusním
večeřetaonsemnou.Zjevení3,20
Jakubova2,5–134.Mojžíšova22,21–41

16.sobotaÚstaspěšněneotvírej,neukvapujsevsrd-
ci,kdyžmášpronéstslovopředBohem;vždyťBůh
jevnebiatynazemi,takaťjsounemnohátváslova.

Kazatel5,1

Pane,naučnásmodlitise.Lukáš11,1K
Judova1.2.20–254.Mojžíšova23,1–12
1741SynodvLondýně:PánJežíšprohlášenVrchnímstaršímvJednotě
bratrské.

14.neděleposv.Trojici
Dobrořeč,máduše,Hospodinu,nezapomínejnažád-
néjehodobrodiní!Žalm103,2

KPánuJežíšimůžemekdykolivpřicházetvplnédůvěřese
svýmiprosbami.MariaBasileaSchlink

17.neděleHospodinabuduchválitzajehoslova.
Bohabuduchválitzajehoslova.Žalm56,11F

Slova,kterájsemkvámmluvil,jsouDuchajsouživot.
Jan6,63
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25. pátek Jišaj vybídl Davida: Navštívíš své bratry
s přáním pokoje. 1. Samuelova 17,18

Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracov-
ník v díle pro vás. Pokud jde o oba další bratry, jsou
to vyslanci církví a sláva Kristova. Ukažte jim svou
lásku a dokažte jim, že jsme na vás před ostatními
církvemi právem hrdi. 2. Korintským 8,23–24
Pláč 5,1–22 Skutky 28,1–16

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

Dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně
mluvili tvé slovo. Skutky 4,29
5. Mojžíšova 4,27–40 Skutky 28,17–31

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

1. Petrova 5,5

Kde je milosrdenství a zdrženlivost, tam není nestřídmost
ani tvrdost. František z Assisi

27. neděle Jestliže nevěříte, jistěže neobstojíte.
Izaiáš 7,9 K

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami
sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je
mezi vámi? 2. Korintským 13,5
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ŘÍJEN
Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem,
který činí pokání. Lukáš 15,10

16. neděle po sv. Trojici
Den díkůvzdání za úrodu

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

Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co
milovat a v co doufat. Joseph Addison

1. neděle Hospodine zástupů, shlédneš na ponížení
své služebnice a rozpomeneš se na mne?

1. Samuelova 1,11

Povolává v bytí to, co není. Římanům 4,17

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

Lukáš 12,13–21 2. Korintským 9,6–15 Žalm 67

2. pondělí Já, Hospodin, jsem tě povolal ve sprave-
dlnosti a uchopil tě za ruku. Izaiáš 42,6
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11.pondělíKdojeBůhjakoty,kterýsnímánepra-
vost,promíjínevěrnostpozůstatkusvéhodědictví!
Nesetrvávávesvémhněvu,neboťsioblíbilmilosr-
denství.Micheáš7,18

Bůhvymazaldlužníúpis,jehožustanovenísvědčila
protinám,azcelajejzrušiltím,žejejpřibilnakříž.

Koloským2,14
Matouš12,1–84.Mojžíšova20,22–29

12.úterýNebojse,jájsemtěvykoupil,povolaljsem
tětvýmjménem,jsimůj.Izaiáš43,1

DostalosemiBožípomociažpotentoden.
Skutky26,22Ž

Amos5,4–154.Mojžíšova21,4–9

13.středaDámtiprozíravostaukážuticestu,kterou
půjdeš.Žalm32,8

Ježíšříká:Zůstanete-livmémslovu,jsteopravdumý-
miučedníky.Poznátepravduapravdavásučinísvo-
bodnými.Jan8,31–32
5.Mojžíšova24,10–224.Mojžíšova21,21–35

14.čtvrtekVrukoutvýchjsoučasovémoji.
Žalm31,16K

Bděmeabuďmestřízliví.1.Tesalonickým5,6
Skutky4,32–374.Mojžíšova22,1–20

ZÁŘÍ104

9.sobotaShlédniznebeavizzesvéhosvatého
aslavnéhopříbytku.Kdejetvážárlivostatvámoc?

Izaiáš63,15J

Ježíšřekl:Oheňjsempřišeluvrhnoutnazemi,ajaksi
přeji,abyseužvzňal!Křtemmámbýtpokřtěn,ajak
jemiúzko,dokudsenedokoná!Lukáš12,49–50
Izaiáš57,15–194.Mojžíšova20,1–13

13.neděleposv.Trojici
Cokolivjsteučinilijednomuztěchtomýchnepatr-
nýchbratří,mnějsteučinili.Matouš25,40

Člověkjebytostodkázanánato,abyjíčasodčasuněkdo
řekl:„Dobře,žejsi!“JosefPiepper

10.neděleMůjlidbudesídlitnaniváchpokoje,
vbezpečnýchpříbytcích.Izaiáš32,18

Pánpokojeaťvámudělujepokojvždyckyavevšem.
Pánsevšemivámi.2.Tesalonickým3,16

Panemocný,Boženáš,
vesvémskloňseslitování!
Dlesvýchslibů,víme,dáš
svojenámvšempožehnání.
Ktoběduševzhlížejí,
tyjsinašínadějí!46,4

Lukáš10,25–371.Janova4,7–12Žalm119,57–64
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Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje, nebude cho-
diti v temnostech, ale bude míti Světlo života.

Jan 8,12 K
Římanům 6,18–23 Lukáš 14,7–14

3. úterý Shromáždil je ze všech zemí od východu
a od západu, od severu a od moře. Nechť vyznáva-
jí Hospodinu jeho milosrdenství a jeho divy synům
lidským! Žalm 107,3,8 Z

Bůh rozhodl, aby v Kristu sídlily všechny dokonalosti
v plné míře a skrze něho že se usmíří všechno tvorstvo
jak na nebi tak na zemi tím, že způsobí pokoj jeho
krví prolitou na kříži. Koloským 1,19–20 P
Izaiáš 38,9–20 Lukáš 14,15–24
1417 Pražská universita se oficiálně vyslovila pro přijímání podobojí.

4. středa Bože, ušima svýma slýchali jsme, a otcové
naši vypravovali nám o skutcích, kteréž jsi činíval za
dnů jejich, za dnů starodávních. Žalm 44,2 K

Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdy-
bych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samso-
novi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kte-
ří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží
spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; za-
vírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří
meče, v slabosti nabývali síly. Židům 11,32–34
Skutky 9,36–42 Lukáš 14,25–35
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Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě
v Kristu, vás, když na krátko snesete utrpení, sám si
utvrdí, upevní, posilní. 1. Petrova 5,10 Ž
Římanům 11,1–12 Skutky 26,24–32
1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova

22. úterý Hospodin obracel se k nim pro svou
smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl
je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl.

2. Královská 13,23

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědico-
vé toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29
Pláč 1,1–11 Skutky 27,1–12

23. středa Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán
pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který
nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek.

5.Mojžíšova 10,17

Ježíš řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Matouš 28,18

Jan 4,19–26 Skutky 27,13–26

24. čtvrtek K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.
Žalm 62,11

Barnabáš – to znamená Syn útěchy – levita původem
z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil
před apoštoly. Skutky 4,36–37
Římanům 11,25–32 Skutky 27,27–44
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Bůhnásneurčilktomu,abychompropadlijehohně-
vu,nýbržabychomdošlispásyskrzenašehoPánaJe-
žíšeKrista.1.Tesalonickým5,9
Matouš6,1–4Lukáš18,1–8
1617JanJesseniuszvolenrektoremKarolina

17.úterýKaždý,kdovzýváHospodinovojméno,se
zachrání.Joel3,5

Tlučte,abudevámotevřeno.Lukáš11,9
Marek3,31–35Lukáš18,9–17

18.středaPročjsipohrdlHospodinovýmslovem
adopustilsestoho,cojevjehoočíchzlé?

2.Samuelova12,9

PevnýBožízákladtrváanesenápis„Pánznáty,kdo
jsoujeho“a„aťseodvrátíodnespravedlnostikaždý,
kdovyznávájménoPáně“.2.Timoteovi2,19
Píseň8,4–7Lukáš18,18–30

19.čtvrtekJakvelicíjsouskutkovétvoji,Hospodine!
Velmihlubokájsoumyšlenítvá.Žalm92,6K

VJežíšiKristubuďtezakořeněniananěmvybudo-
váni,pevněsedržtevíry,jakjstevníbylivyučeni,
ahodněBohuděkujte.Koloským2,7P
Galatským5,13–18Ezechiel1,1–21

20.pátekStvořiljejakomužeaženu,požehnaljim
adaljimjméno„Člověk“.1.Mojžíšova5,2J

LISTOPAD124

6.pondělíHospodinvelikýjest,avšíchvályhodný,
avelikostjehonemůžvystiženabýti.Žalm145,3K
VKristubydlíceláplnostbožstvítělesněavyskrze
něhojstepřidruženikjehoplnosti,kněmu,jenžje
hlavavšechknížatamocností.Koloským2,9–10P
Římanům12,17–21Ezechiel20,1–17

7.úterýAťsenechlubíten,kdoseopásává,jakoten,
kdopásodkládá!1.Královská20,11
Každýčlověkaťjerychlýknaslouchání,alepomalý
kmluvení,pomalýkhněvu;vždyťlidskýmhněvem
spravedlnostBožíneprosadíš.Jakubova1,19–20
2.Korintským10,1–6Ezechiel20,30–44

8.středaRozpomeňseanerušsvousmlouvusnámi.
Jeremiáš14,21

BůhvyzdvihlrohspásyvdoměsvéhoslužebníkaDa-
vida,jakslíbilprokázatmilosrdenstvínašimotcům
avzpomenoutinasvousvatousmlouvu.

Lukáš1,69,72Ž
1.Mojžíšova13,5–18Ezechiel33,10–20

9.čtvrtekHospodinměposlalvyhlásitlétoHospo-
dinovypřízněadenpomstynašehoBoha.

Izaiáš61,1.2
NaplnilsečasapřiblížilosekrálovstvíBoží.Čiňte
pokáníavěřteevangeliu.Marek1,15
3.Mojžíšova19,1–18Ezechiel33,21–33
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14. sobota To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech
a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5.Mojžíšova 30,14
Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ On jim
odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo
nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“

Lukáš 3,10–11
Matouš 14,22–33 Lukáš 17,20–37

18. neděle po sv. Trojici
Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať
miluje i svého bratra. 1. Janova 4,21
Nikdy neuděláme ze svého života mnoho bez milování Pána
Ježíše. Jan Karafiát

15. neděle Když se svírala ve mně duše má, na Hos-
podina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba
má do chrámu svatého tvého. Jonáš 2,8 K
Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Lukáš 22,40
Vzdávám ti, Bože, chválu svou,
zpívat chci píseň jásavou.
Mou záchranou se stáváš sám,
chceš vzdálit mne všem nástrahám. EZD 614,1

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

16. pondělí Nebesa se rozplynou jako dým a země
zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou.
Ale má spása bude tu věčně. Izaiáš 51,6
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10. pátek Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce
raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není
v Gileádu balzám, což tam není lékař?

Jeremiáš 8,21. 22

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem
volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Lukáš 5,31–32
Lukáš 22,49–53 Ezechiel 34,1–16

11. sobota Já sám, je výrok Hospodinův, budu oh-
nivou hradbou kolem Jeruzaléma a slávou uprostřed
něho. Zachariáš 2,9

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

2. Timoteovi 2,1–6 Ezechiel 34,23–31
1417 Konec trojpapežství

Ekumenická dekáda míru

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

2. Korintským 6,2

Existuje jen jediný prostředek, jak nepromarnit svůj život:
vložit se cele do přítomného okamžiku. Michel Quoist

12. neděle 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



123LISTOPAD

4.sobotaPozvednise,Bože,vesvésíle,budemeti
zpívatamoctvouoslavovat.Žalm21,14F

Ústamluví,čímsrdcepřetéká.Lukáš6,45
Přísloví3,1–8Ezechiel18,1–32

21.neděleposv.Trojici
Nedejsepřemocizlem,alepřemáhejzlodobrem.

Římanům12,21

Chybyjsounašezkušenostinacestěrůstu.Jedinouskutečnou
chyboujeta,zekterésenepoučíme.JohnPowell

5.neděleTyjsiBůhochotnýodpouštět,milostivý
asoucitný,shovívavýanesmírněmilosrdný.

Nehemiáš9,17

JakoPánodpustilvám,odpouštějteivy.
Koloským3,13

ComluvilPán,jsmeslyšeli,
jendejmevíru
všechnejlepšímupříteli
aKrálimíru!
Taslovavsrdcichovejme,
svědectvívčinechvydejme
těm,kterésvěřilnám
dopéčePánBůhsám.EZD681,2

Matouš5,38–48Efezským6,10–17Žalm69,17–37
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Vúctědávejtepřednostjedendruhému.
Římanům12,10

Římanům14,20–15,1–6Ezechiel1,22–28

21.sobotaVcodoufám,můjPane?Mánadějeje
ktoběupřena.Žalm39,8B

Ježíšřeklnemocné:Dcero,tvávíratězachránila,jdi
vpokoji.Lukáš8,48
Matouš5,17–24Ezechiel2,1–3,3

19.neděleposv.Trojici
Uzdravmne,Hospodine,azdrávbudu;vysvoboď
mne,avysvobozenbudu.Jeremiáš17,14K

NazíránísvětaočimaBožímaznamenážítživotvBoží
přítomnosti.MartinBuber

22.neděleDejsedopráceanechťjestebouHos-
podin!1.Paralipomenon22,16

ŠimonPetrmluvil:Mistře,namáhalijsmesecelounoc
anicjsmenechytili.Alenatvéslovospustímsítě.

Lukáš5,5
Tys,óPane,sílamá,
oporamájediná,
tebekdyžsepřidržím,
stebouslavnězvítězím.ZCČSH76,1

Marek2,1–12Efezským4,22–32Žalm32
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Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se sla-
bých, se všemi mějte trpělivost. 1. Tesalonickým 5,14

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

Lukáš 17,20–30 Římanům 14,7–9 Žalm 110

13. pondělí Ssoužení srdce mého rozmnožují se,
z úzkostí mých vyveď mne. Žalm 25,17 K

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7
1. Petrova 4,7–11 Ezechiel 36,16–32

14. úterý Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo po-
zorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní
uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou
jako sláma, spálí je oheň. Izaiáš 47,13–14

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti
žijí v pravdě. 3. Janova 1,4
Jeremiáš 18,1–10 Ezechiel 37,1–14

15. středa Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem
Bohu. 1. Královská 8,61
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10. úterý Chválil jsem a velebil Věčně živého, ne-
boť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po
všechna pokolení. Daniel 4,31–32
Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29
Jakubova 1,1–13 Lukáš 16,10–18

11. středa Pustili se na lodích po moři, stali se svědky
jeho divů na moři. Ať jsou vděčni Pánu za jeho milosr-
denství, za to, jak se podivuhodně zachoval k lidským
dětem. Žalm 107,23,24,31 Ku
On přece není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,27
Lukáš 7,1–10 Lukáš 16,19–31

12. čtvrtek Já vím o záměrech, které s vámi mám,
o záměrech pokoje a nikoliv neštěstí, dát vám bu-
doucnost a naději. Jeremiáš 29,11 J
Bůh chtěl ve známost uvésti slavné bohatství mezi
pohany. Toto tajemství je Kristus ve vás, naděje na
slávu. Toho my zvěstujeme. Koloským 1,27–28 Ž
Skutky 5,34–42 Lukáš 17,1–10

13. pátek Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť
mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedl-
nosti. Izaiáš 61,10
Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasy-
ceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete
smát. Lukáš 6,21
Židům 12,1–3 Lukáš 17,11–19
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23.pondělíUvalnaHospodinačinysvé,abudou
upevněnapředsevzetítvá.Přísloví16,3K

JetoBůh,kterýveváspůsobí,žechceteičiníte,co
semulíbí.Filipským2,13
2.Mojžíšova15,22–27Ezechiel3,12–21

24.úterýVeseltese,jásejtestáleastálenadtím,co
stvořím.Izaiáš65,18

Velikéapodivuhodnéjsoutvéčiny,PaneBoževše-
mohoucí;spravedlivéapravdivéjsoutvécesty,Králi
národů.Zjevení15,3
Lukáš5,12–16Ezechiel3,22–27

25.středaDobréjesttrpělivěočekávajícímunaspa-
seníHospodinovo.Pláč3,26K

Držmeseneotřesitelnénaděje,kterouvyznáváme,
protožeten,kdonámdalzaslíbení,jevěrný.

Židům10,23
Lukáš13,10–17Ezechiel4,1–8

26.čtvrtekDodržujteprávo,jednejtespravedlivě,
protožemáspásaseužpřiblížila,užsezjevujemá
spravedlnost.Izaiáš56,1

Každýaťmánamyslito,cosloužídruhým,nejen
jemu.Filipským2,4
Matouš8,14–17Ezechiel7,1–13
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TotopravíPanovníkHospodin:Můjpříbytekbudenad
nimiajájimbuduBohemaonibudoumýmlidem.

Ezechiel37,27

1.středaBude-livásBůhzkoumat,chcetehooblou-
dit,jakolzeoblouditčlověka?Jób13,9

SlovoBožíježivé,mocnéaostřejšínežjakýkolidvou-
sečnýmeč;pronikáažnarozhranídušeaducha,kostí
amorku,arozsuzujetouhyimyšlenkysrdce.

Židům4,12
Efezským5,25–32Ezechiel12,1–16

2.čtvrtekŘeknětenerozhodnýmsrdcím:„Buďte
rozhodní,nebojtese!Hle,vášBůhpřichází.“

Izaiáš35,4

Věrohodnéjetoslovoazasloužísiplnéhopřijetí:
KristusJežíšpřišelnasvět,abyzachránilhříšníky.

1.Timoteovi1,15
1.Korintským14,26–33Ezechiel16,1–22

3.pátekPane,pročjsitakvzdálen,pročseukrýváš
vdobáchsoužení?Žalm10,1Ku

Ježíšzvolalmocnýmhlasem:„Božemůj,Božemůj,
procojsiměopustil?“Marek15,34
Jan18,28–32Ezechiel17,1–24
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17. neděle po sv. Trojici
Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

1. Janova 5,4

Nadějí získávám budoucnost, naděje mne dnes udržuje pro
zítřek. Theresia Hauser

8. neděle Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro,
uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh
zástupů, smiluje. Amos 5,15

Odložte to všecko: hněv, vášnivost, zlobu, urážky,
pomluvy ze svých úst. Nelžete si vespolek, svlecte
starou podstatu člověka s jeho počínáním.

Koloským 3,8–9 Ž

Vím, komu jsem uvěřil: víra má jest jistá.
Cesta, již jsem naměřil, vede v věčná místa.
pane, jenž’s mi víru dal, přispoř daru svého,
dejž, bych víru zachoval do skonání ctného. 310,3

Matouš 15,21–28 Římanům 10,9–18 Žalm 25

9. pondělí Všechno má určenou chvíli a veškeré dění
pod nebem svůj čas. Kazatel 3,1

Petr Ježíšovi řekl: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udě-
lejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden
Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Lukáš 9,33
Židům 11,1–10 Lukáš 16,1–9
1517 Mikuláš Klaudyán vydává v Norimberku Herbář aneb zelinář
bratrského lékaře Jana Černého.
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Kdo přilne k Pánu, jest jedním Duchem s ním.
1. Korintským 6,17 Ž

Židům 13,1–9 Ezechiel 37,15–28

16. čtvrtek Ve tvém světle budou kráčet národy a krá-
lové ve tvé vycházející záři. Izaiáš 60,3 J

Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první,
kteří budou poslední. Lukáš 13,30
1. Janova 2,18–29 Ezechiel 40,1–16

17. pátek Tvoji mrtví obživnou. Izaiáš 26,19

Blažení mrtví, kteří v Pánu umírají od této chvíle.
Ano, praví Duch, ať odpočívají od svých prací.

Zjevení 14,13 Ž
2. Korintským 6,1–10 Ezechiel 42,15–43,12

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

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
Marek 13,1–8 Ezechiel 47,1–12

23. neděle po sv. Trojici
Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým. 2. Korintským 5,10
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Kdomáprorockýdar,mluvíklidemprojejichdu-
chovníužitek,napomenutíipovzbuzení.

1.Korintským14,3
Přidejsvoumocktémoudrosti,
aťslyšícesochotností,
srdcempřijímáme,
důkaz,žejsmezBoha,máme,
nejsouc’marníposluchači
tvýchmilostnýchřečí.EZ434,7

Marek10,2–161.Tesalonickým4,1–8Žalm69,1–16

30.pondělíBuduještěštědřejšínežvevašichpočát-
cích.Ipoznáte,žejájsemHospodin.Ezechiel36,11
OnneušetřilsvéhovlastníhoSyna,alezanászavšecky
jejvydal;jakbynámspolusnímnedarovalvšecko?

Římanům8,32
2.Tesalonickým3,6–13Ezechiel10,1–22

Denreformace
Nikdonemůžepoložitjinýzákladnežten,kterýuž
jepoložen,atojeJežíšKristus.1.Korintským3,11

31.úterýOdstupodzlého,ačiňdobré,hledejpo-
koje,astíhejjej.Žalm34,15K
Přijímejtejedendruhého,takjakoKristuskslávěBoží
přijalvás.Římanům15,7
Matouš5,2–12Římanům3,21–28Ezechiel11,14–25
1517MartinLutherveVitemberkuvyhlašuje95tezí.
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27.pátekPojďte,achoďmevsvětleHospodinově.
Izaiáš2,5K

Vyvšichnijstesynovésvětlaasynovédne.Nepatříme
nocianitemnotě.1.Tesalonickým5,5
Jeremiáš17,13–17Ezechiel7,14–27

28.sobotaSplesánímtooznamujte,všuderozhla-
šujte,roznestetoaždokončinzemě,rcete:Hospodin
vykoupilJákoba,svéhoslužebníka.Izaiáš48,20

Totoevangeliumokrálovstvíbudekázánopocelém
světěnasvědectvívšemnárodům,ateprvepotom
přijdekonec.Matouš24,14
Skutky14,8–18Ezechiel8,1–18

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

Micheáš6,8

Každáprácevykonávanáčestnějeužitečnáazasluhuje
protouznání.FrédéricdeStendhal

29.neděleÁmosodpověděl:Nebyljsemprorokani
prorockýžák,zabývaljsemsedobytkemasykomo-
rami.Hospodinměvzalodovcí,Hospodinmiroz-
kázal:JdiaprorokujIzraeli,mémulidu!

Amos7,14–15
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Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno
měnit nic dalšího. Mark Twain

19. neděle Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci
tvých rukou žehnal. 5.Mojžíšova 2,7

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž
Bůh, který dává vzrůst. 1. Korintským 3,7

Chcem do díla se dáti, neb čas se krátí,
ne v klid se vydávati a v nečinnost,
spíš po práci se ptáti, kde je jí dost
a na svém místě státi, se namáhati
a každý vykonati svou povinnost. 366,1

Matouš 25,31–46 Římanům 8,18–25 Žalm 63

20. pondělí K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte
a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy
Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 4,2

Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo
a podle něho jednají. Lukáš 8,21
Matouš 7,21–29 1. Tesalonickým 1,1–10

21. úterý Dobře se vede tomu, kdo se slitovává a půj-
čuje, kdo si správně urovnává své věci.

Žalm 112,5 Ku

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy
s nimi. Lukáš 6,31
Jan 3,17–21 1. Tesalonickým 2,1–12
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5. čtvrtek Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc.
Kdo mě chce obvinit ze svévole? Izaiáš 50,9

Chlubíme se Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,
skrze něhož nyní smíření jsme došli.

Římanům 5,11 K
Filipským 1,19–26 Lukáš 15,1–7

6. pátek Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť
doufám v tebe. Žalm 143,8

Učedníci vstoupili na loď, té noci však nic neulovili.
Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Jan 21,3–4
Zjevení 2,8–11 Lukáš 15,8–10

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

Izaiáš 30,26

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid;
on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou
slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani
bolesti už nebude; neboť co bylo, pominulo.

Zjevení 21,3–4
Římanům 4,18–25 Lukáš 15,11–32
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3.neděleZpívejteHospodinupíseňnovou!Aťzní
jehochválazevšechkončinzemě.Izaiáš42,10

ZachariášbylnaplněnDuchemsvatýmataktopro-
rockymluvil:„PochválenbuďHospodin,BůhIzraele,
protoženavštívilavykoupilsvůjlid.“Lukáš1,67–68

BuďPánučest!Ópějtepíseňchvály,
aťslávujménaJehoslyšísvět;
ondobrýjest,todoblízkaidáli
pozemětvářimáserozeznět.
Ano,chcemekoslavení
Králesvéhosloužitdál,
chcembýtsvědkyospasení,
jakonnámtopřikázal.49,1

Matouš21,1–9Římanům13,8–14Žalm24

4.pondělíHle,jástvořímnovánebesaanovouze-
mi.Věciminulénebudoupřipomínány,nevstoupína
mysl.Izaiáš65,17

Buďtejakolidé,kteříčekajínasvéhopána.
Lukáš12,36

1.Petrova1,8–13Zachariáš1,1–6

5.úterýMojžíšmluvil:Upnětesvésrdcekevšemslo-
vům,kterávámdnesdosvědčuji.Provásnenítoslovo
prázdné,onojevášživot.5.Mojžíšova32,46.47
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4.neděleadventní
RadujtesevPánuvždycky,znovuříkám,radujtese!
Pánjeblízko.Filipským4,4–5
Kdyžseodehrávajínejvýznamnějšívěcinašehoživota,často
vtéchvílinechápeme,coseděje.CliveStaplesLewis

Štědrýden

24.neděleJájsemkvámmluvil,nepřetržitějsem
mluvil,alevyjsteměneposlouchali.Jeremiáš35,14
MnohokrátamnohýmizpůsobymluvívalBůhkot-
cůmústyproroků;vtomtoposlednímčaseknám
promluvilvesvémSynu.Židům1,1–2

Sluncezhvězdyjižvyšlo,radujtese,lidé,
anatensvětpřišlopronašespasení,
abysenaplnilodrahézaslíbení.EZ283,1

Matouš1,12–25Římanům1,1–7

1.svátekvánoční
Slovosestalotělemapřebývalomezinámi.Spatřili
jsmejehoslávu.Jan1,14

25.pondělíHospodin,tvůjBůh,jeoheňsžírající,
Bůhžárlivěmilující.5.Mojžíšova4,24
Vtomjeláska:nežemyjsmesizamilovaliBoha,ale
žeonsizamilovalnásaposlalsvéhoSynajakooběť
smířenízanašehříchy.1.Janova4,10
Lukáš2,1–20Titovi3,4–7Žalm2
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Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás navštíví
Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve
tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Lukáš 1,78–79

1. pátek Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýt-
nutí. Přísloví 16,18

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame
sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak
bude mít čím se chlubit. Galatským 6,3–4
Židům 13,10–16 2. Tesalonickým 2,13–17

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

Čiňte ovoce hodné pokání! Lukáš 3,8 K
Zjevení 21,10–27 2. Tesalonickým 3,1–18

Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný.

Zachariáš 9,9 K

Kdo vyzná, že je křesťanem, ten vyznává i toho, komu
náleží: totiž Kristu. Tertulián

141 PROSINEC

2. svátek vánoční
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost je-
ho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu
vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15. 17

26. úterý Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou
zemi. Žalm 105,7
Soud je v tom, že světlo přišlo na svět. Jan 3,19
Jan 1,1–14 Židům 1,1–6

27. středa Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot
doutnající. Izaiáš 42,3
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plen-
kách, položené do jeslí. Lukáš 2,12
Jan 21,20–24 Jan 1,1–5

28. čtvrtek Vzejde proutek z pařezu Jišajova a výho-
nek z jeho kořenů vydá ovoce. Izaiáš 11,1
Když nastalo naplnění času. poslal Bůh svého Syna,
narozeného z ženy a pod zákonem, aby se nám do-
stalo synovství. Galatským 4,4–5 Ž
Matouš 2,13–18 Jan 1,6–8

29. pátek Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale
i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych
oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdepta-
ných. Izaiáš 57,15
Chudým se zvěstuje evangelium. Matouš 11,5
1. Janova 4,11–16 Jan 1,9–13
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21.čtvrtekPane,čekámnatvoupomoc.
Žalm119,166Ku

SimeonovibyloDuchemsvatýmpředpověděno,že
neuzřísmrti,dokudnespatříHospodinovaMesiáše.
VedenDuchempřišeldochrámu.VzaldítěJežíšedo
náručíachválilBoha.Lukáš2,26–27.28
Zjevení3,7–12Malachiáš1,6–14

22.pátekOdstuptoodnás,abychomodporovati
měliHospodinuaodvracetise.Jozue22,29K

UčednícivEmauzíchřekli:„Cožnámsrdcenehořelo,
kdyžsnáminacestěmluvilaotvíralnámPísma?“
AvtuhodinuvstaliavrátilisedoJeruzaléma;nalezli
jedenáctučedníkůajejichdruhypohromadě.

Lukáš24,32–33
Zjevení22,16–21Malachiáš2,17–3,12

23.sobotaPánmluvilkJákobovi:Hle,jájsemstebou.
Budutěstřežitvšude,kampůjdeš,azasetěpřivedu
dotétozemě.1.Mojžíšova28,15

Potvrzujesenámprorockéslovo,ačinítedobře,že
sehodržíte;jejakosvíce,svítícívtemnémmístě,
dokudsenerozbřesknedenajitřenkavámnevzejde
vsrdci.2.Petrova1,19
Izaiáš7,10–14Malachiáš3,13–24
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OdBohabylposlánčlověk,jménemJan.Jansám
nebyltímsvětlem,alepřišel,abyotomsvětlevydal
svědectví.Jan1,6.8
Židům10,32–39Zachariáš1,7–17

6.středaJázachránímsvéovceanikdojeužnebude
loupit.Ezechiel34,22

Kristusmilovalcírkevavydalsebesaméhozani.
Efezským5,25K

Koloským1,9–14Zachariáš2,1–9

7.čtvrtekZeměje,Pane,plnatvéhoslitování.Uč
mnesvýmpříkazům.Žalm119,64F

Každýaťsloužídruhýmtímdaremmilosti,kterýpři-
jal;takbudetedobrýmisprávcimilostiBožívjejí
rozmanitosti.1.Petrova4,10
1.Tesalonickým5,1–8Zachariáš2,10–17

8.pátekNavraťmiradostspasenísvého,aduchem
dobrovolnýmutvrďmne.Žalm51,14K

ApoštolovéřekliPánu:„Dejnámvícevíry!“
Lukáš17,5

Ezechiel37,24–28Zachariáš3,1–10

9.sobotaPokornýmdáváPánmilost.Přísloví3,34

Mějtevsobětosmýšlení,jakémělKristusJežíš.
Filipským2,5P

Abakuk2,1–4Zachariáš4,1–14
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30. sobota Dnové člověka jsou jako tráva, a jako květ
polní, tak kvete. Jakž vítr na něj povane, anť ho není,
aniž ho již více pozná místo jeho. Milosrdenství pak
Hospodinovo od věků až na věky.

Žalm 103,15–16. 17 K
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí
za milostí. Jan 1,16
Izaiáš 63,7–14 Jan 1,14–18

Neděle po Vánocích
Závěr roku

Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající
a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K
Svět se může daleko víc obrátit modlitbou než jakýmkoli
jiným snažením. Jan Nepomuk Neumann

31. neděle Hospodin řekl: Dobře jsem viděl ujařmení
svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění
pro bezohlednost jeho poháněčů. 2.Mojžíšova 3,7
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Jan 3,16

Tvůj kříž mi září v temnotách,
tvé dílo, co jsi dokonal,
své srdce kladu na tvůj práh
a nemám nic, co bych ti dal. EZD 658,1

Lukáš 12,35–40 Římanům 8,31–39 Žalm 103
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Bůh ustanovil Syna dědicem všeho a skrze něhož stvo-
řil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty,
nese všecko svým mocným slovem. Židům 1,2–3
Židům 12,18–25 1. Tesalonickým 5,1–11

28. úterý Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro?
Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích
a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.

1.Mojžíšova 4,7

Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky
spravedlnosti. Římanům 6,18
1. Petrova 1,13–21 1. Tesalonickým 5,12–28

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

Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho,
jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně
v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo
s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli
všemu lidu milí. Skutky 2,45–47
1. Korintským 3,9–15 2. Tesalonickým 1,1–12

30. čtvrtek Našel jsi u mne milost a já tě znám jmé-
nem. 2.Mojžíšova 33,17

Anděl přistoupil k Marii a řekl: „Buď zdráva, milostí
zahrnutá, Pán s tebou.“ Lukáš 1,28
1. Tesalonickým 5,9–15 2. Tesalonickým 2,1–12
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2.neděleadventní
Napřimteseazvednětehlavy,neboťvaševykoupení
jeblízko.Lukáš21,28

Nejsilnějšíživotježivotnejvětšíhomnožstvínadějí.
OtokarBřezina

10.neděleAbramřeklLotovi:Aťnejsourozepřemezi
mnouatebouamezipastýřimýmiatvými,vždyť
jsmemužibratři.1.Mojžíšova13,8

Jemnohoúdů,alejednotělo.1.Korintským12,20

Srdceksrdcispěštespolu
vsrdciPáněspočinout,
plamenláskyvblahu,bolu
nechtekPánuvyšlehnout.
Hlavaon,mytělo,údy,
světloon,mysvětlasvit,
mistron,mybratřivšudy,
vůdceon,myjeholid.222,1

Lukáš21,25–33Jakubova5,7–81.Samuelova2,1–10

11.pondělíHospodintěpožehnáaochránítě.
4.Mojžíšova6,24

Žehnejte,vždyťjstebylipovolániktomu,abystese
stalidědicipožehnání.1.Petrova3,9
Izaiáš25,1–8Zachariáš5,1–11

PROSINEC138

Radostmádruhzdruhasvého,
jakobyvšebylojeho,
cokdynakomslávyvidí,
přejemuanezávidí.223,4

Matouš11,2–101.Korintským4,1–5Lukáš1,46–55

18.pondělíVěčněpamatujenasvousmlouvu,na
slovo,ježpřikázaltisícůmpokolení.Žalm105,8

Všecko,cojetampsáno,bylonapsánoknašemupo-
učení,abychomztrpělivostiazpovzbuzení,které
námdáváPísmo,čerpalinaději.Římanům15,4
2.Korintským1,18–22Zachariáš11,4–17

19.úterýKalebřeklJozuovi:„Mojibratří,kteřítáhli
vzhůrusemnou,zavinili,želidztratilodvahu.Alejá
jsemseceleoddalHospodinu,svémuBohu.“

Jozue14,8

Buďtevytrvalíazachránítesvouduši.Lukáš21,19P
Izaiáš11,10–13Zachariáš12,9–13,1

20.středaJeBůhvnebesích,kterýodhalujetajem-
ství.Daniel2,28

KrálovstvíBožínepřicházítak,abystetomohlivypo-
zorovat;anisenedáříci:Hle,jetunebojetam!Vždyť
královstvíBožíjemezivámi!Lukáš17,20–21
Izaiáš42,5–9Zachariáš14,1–11
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Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává
a Bůh v něm. 1. Janova 4,16
Zjevení 20,11–15 1. Tesalonickým 4,13–18

Poslední neděle církevního roku
(Neděle věčnosti)

Buďte bedra vaše přepásaná, a svíce hořící.
Lukáš 12,35 K

Ve velkých věcech i chtít znamená dost. Sextus Propertius

26. neděle Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme
k tobě. 2. Paralipomenon 20,12

Hleďme na Ježíše jako na vůdce a dokonavatele víry.
Židům 12,2 Ž

Ó Pane, rozmnož již
sám ve mně pravou víru,
bych mohl míti tak
tvých skutků hojnou míru.
Kde světlo přebývá,
tam zář též vychází;
tys můj Bůh a můj Pán,
já zde tvůj příchozí. EZ 392,8

Matouš 25,1–13 Zjevení 21,1–7 Žalm 46
1417 Dopsána Bible olomoucká.

27. pondělí Pilíře země patří Hospodinu, on sám
založil svět na nich. 1. Samuelova 2,8
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Perikopy na rok 2017
01.01. Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 14,1–6
06.01. Zjevení Páně - Epifanias . . . . . . . . . . J 1,15–18
08.01. 1. neděle po Zjevení Páně . . . . . . Mt 4,12–17
15.01. 2. neděle po Zjevení Páně . . . . . Ex 33,17–23
22.01. 3. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . . J 4,46–54
29.01. 4. neděle po Zjevení Páně . . . . . Mt 14,22–33
05.02. Poslední neděle po Zjevení . . . . . . Ex 3,1–14
12.02. Septuagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 17,7–10
19.02. Sexagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk 4,26–29
26.02. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 10,38–42
05.03. Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gn 3,1–19–24
12.03. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt 12,38–42
19.03. Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk 12,41–44
26.03. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 6,55–65
02.04. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gn 22,1–13
09.04. Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk 14,3–9
13.04. Zelený Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . Mk 14,17–26
14.04. Velký Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 23,33–49
16.04. Velikonoční neděle . . . . . . . . . . . . Mt 28,1–10
17.04. Velikonoční pondělí . . . . . . . . . . . . L 24,36–45
23.04. Quasimodogeniti . . . . . . . . . . . . . . . . . J 21,1–14
30.04. Misericordias Domini . . . . . . . . . . . Ez 34,1–31
07.05. Jubilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 16,16–23
14.05. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt 21,14–17–22
21.05. Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 11,5–13
25.05. Nanebevstoupení Páně . . . . . . . . 1Kr 8,22–28
28.05. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 7,37–39
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16.sobotaBědatěm,kteřívymýšlejínepravost,když
jestvmocirukoujejich!Micheáš2,1K

Ježíšjezavolalksoběařekljim:„Víte,žeti,kdoplatí
unárodůzaprvní,nadnimipanují,akdojsouunich
velcí,utlačujíje.Netakbudemezivámi;alekdose
mezivámichcestátvelkým,buďvašímslužebníkem.“

Marek10,42–43
1.Tesalonickým4,13–18Zachariáš9,9–12
1617VPrazezemřelMikulášAlbertzKaménka.

3.neděleadventní
PřipravtecestuHospodinu!Přicházísmocí.

Izaiáš40,3.10

Bůhnásnestvořilproto,abynásopustil.
MichelangeloBuonarroti

17.neděleKdyžsepřiblížilčasDavidovysmrti,při-
kázalsvémusynuŠalomounovi:„Odcházímcestou
všehopozemského.Dbejnato,cotisvěřilHospo-
din,tvůjBůh:Choďpojehocestáchadodržujjeho
nařízení.“1.Královská2,1–2.3

Nepřestávámezavásvmodlitbáchprosit,abysteplně,
sevšímoudrostíaduchovnímpochopenímpoznali
jehovůli.TakbudetesvýmživotemdělatPánučest
astálesemulíbit,vevšemponeseteovocedobrých
skutků.Koloským1,9–10
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12.úterýAťmůjjazykopěvuje,cojsiřekl,všechna
tvápřikázáníjsouspravedlivá.Žalm119,172
NechťveváspřebýváslovoKristovovcelémsvém
bohatství:sevšímoudrostísenavzájemučteanapo-
mínejteasvděčnostívsrdcioslavujteBohažalmy,
chválamiazpěvem.Koloským3,16
Izaiáš26,7–15Zachariáš6,1–8

13.středaDaljsemjimsvédnyodpočinku,abybyly
znamenímmezimnouajimi.Ezechiel20,12
SvěřenýpokladchraňmocíDuchasvatého,který
vnáspřebývá.2.Timoteovi1,14
Zjevení2,1–7Zachariáš6,9–15

14.čtvrtekHospodinBůhzavolalnačlověka:„Kde
jsi?“Onodpověděl:„Uslyšeljsemvzahradětvůjhlas
abáljsemse.Aprotožejsemnahý,ukryljsemse.“

1.Mojžíšova3,9–10
Protožejstesynové,poslalBůhdonašichsrdcíDucha
svéhoSyna,DuchavolajícíhoAbba,Otče.

Galatským4,6
2.Korintským5,1–10Zachariáš7,1–14

15.pátekNebojse,užsenemusíšstydět.Izaiáš54,4
Mojžíšvěřil,protovyšelzEgyptaanedalsezastrašit
královýmhněvem;zůstalpevný,jakobyNeviditelné-
hoviděl.Židům11,27
Zachariáš2,14–17Zachariáš8,1–23
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04.06. Neděle svatodušní . . . . . . . . . . . . . . . J 16,5–15
05.06. Svatodušní pondělí . . . . . . . . . . . . . Gn 11,1–9
11.06. Neděle sv. Trojice . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 6,1–13
18.06. 1. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 5,39–47
25.06. 2. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Mt 22,1–14
02.07. 3. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . L 15,1–10
09.07. 4. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Gn 50,15–21
16.07. 5. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 1,35–42
23.07. 6. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Dt 7,6–12
30.07. 7. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 6,30–35
06.08. 8. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . Iz 2,1–5
13.08. 9. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Mt 7,24–27
20.08. 10. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Ex 19,1–6
27.08. 11. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mt 21,28–32
03.09. 12. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Iz 29,17–24
10.09. 13. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mk 3,31–35
17.09. 14. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mk 1,40–45
24.09. 15. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . L 18,28–30
01.10. 16. neděle po sv. Trojici – Den díkůvzdání

za úrodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 58,7–12
08.10. 17. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mk 9,17–27
15.10. 18. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mk 10,17–27
22.10. 19. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mk 1,32–39
29.10. 20. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Gn 8,18–22
31.10. Den reformace . . . . . . . . . . . . . . Mt 10,26b–33
05.11. 21. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mt 10,34–39
12.11. 22. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . L 11,14–23
19.11. 23. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . L 16,1–9
22.11. Den přímluv a modliteb . . . . . . . Mt 12,33–37

129 LISTOPAD

Den přímluv a modliteb
Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohaně-
ní národům. Přísloví 14,34 K

22. středa Pomoz svému lidu a požehnej svému dě-
dictví a pas a nes je až na věčnost! Žalm 28,9 Z

Ježíš říká: Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude
jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16
Lukáš 13,1–9 Římanům 2,1–11
1. Tesalonickým 2,13–20

23. čtvrtek Rozpomínám se na soudy tvé věčné, Hos-
podine, kterými se potěšuji. Žalm 119,52 K

Maria si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho
slovo. Lukáš 10,39
Lukáš 15,1–10 1. Tesalonickým 3,1–13

24. pátek Nebude dán chudý u věčné zapomenutí;
očekávání ssoužených nezahyneť na věky.

Žalm 9,19 K

Navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně
potěšujte. 1. Tesalonickým 4,17–18
Židům 13,17–21 1. Tesalonickým 4,1–12

25. sobota Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste
milovali Hospodina, svého Boha. Jozue 23,11
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AdresářOchranovskéhoseniorátupři
Českobratrskécírkvievangelické–
misijníprovincieJednotybratrské
http://www.jednotabratrska.cz

JablonecnadNisou
Máchova29,PSČ46601
tel.481011021;jablonec-ochr@evangnet.cz

Kazatelka(D):AnnaHalamová(∗1982)
tel.737579930;anna.halamova@evangnet.cz

Kurátor:RobertBubeník
Ne+Nb9.30,Bhst.18.00

Koberovy
Smrčí41,51301Semily
Kurátor:AlešKačer
AdministrovánozeŽeleznéhoBrodu
Ne9.00(kromě1.nedělevměsíci)

Potštejn
Českýchbratří10,PSČ51743
Kazatelka(D):NaďaBěťáková(∗1958)
tel.732126436;nadabetakova@seznam.cz

Kurátor:DanielVacovský
tel.494530131;daniel.vacovsky@seznam.cz

Ne+Nb9.30(od9.00chvály),Bhst.18.00

156
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Misijní území
• Belize
• Francouzská Guyana
• Garifuna (na Kajmaních ostrovech)
• Haiti
• Iringa
• Jižní Asie
• Keňa
• Kuba
• Peru
• Ruvuma a Njombe
• Rwanda
• Sierra Leone
• Sud Kivu a Katanga
• Uganda
• Zanzibar

Díla Jednoty
• Hvězdné návrší (domov pro mentálně postižené

arabské dívky v Ramallah u Jeruzaléma)
• Archiv UF v Ochranově
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Poznámky

150

Praha
Kancelář:Hornoměcholupská28,Praha10-Hostivař
Korespond.adresa:Čajkovského8,13000Praha3

e-mail:uf.praga@centrum.cz
Kazatelka(D):EvaŠormová(∗1956)

tel.604353326
e-mail:sormovaeva@seznam.cz

Kurátorka:EvaKejřová
Ne+Nb9.30vDomověSueRyder

Michelská1/7,Praha4-Michle(1.ne.VP)
Podomluvěskazatelkou:matky,konfirmandi,školáci,
předškolníděti,třicátníci

RovenskopodTroskami
Revoluční399,PSČ51263;tel.481382189
Kazatelka(P):HanaJalušková(∗1947)

tel.720268669;hana.jaluskova@evangnet.cz
Kurátorka:IrenaVotočková
Ne9.30,Doút.+pá.13.30–15.00

Tanvald
Tyršova1135,46851Smržovka;tel.483322042
Kurátor:

tel.
AdministrovánozRovenska
Ne10.00Tanvald–DDM(vedleGrandhotelu)
Kazatelskástanice:Kořenov–kostelíček

Nečervenec–srpen10.00
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13. Evropská kontinentální (sbory v Německu, Ho-
landsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku – založe-
na 1722).

14. Velká Británie (sbory ve Velké Británii a Sever-
ním Irsku – založena 1724)

Jihoamerický region:
15. Guyana (přijata 2016)
16. Honduras (založena 1930)
17. Jamajka a Kajmanské ostrovy (založena 1754)
18. Kostarika (založena 1988)
19. Nikaragua (založena 1849)
20. Surinam (založena 1735)
21. Západoindická (sbory na Panenských ostrovech

a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, To-
bago a Trinidad v Karibském moři – založena
1732)

Severoamerický region:
22. Aljaška (založena 1884)
23. Amerika jih (založena 1753)
24. Amerika sever (založena 1741)

Misijní provincie
25. Burundi
26. Česká (Ochranovský seniorát při ČCE)
27. Honduras
28. Labrador
29. Zambie
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Turnov
NaSboře80,PSČ51101
tel.481320058;e-mail:turnov@evangnet.cz

Kazatel(P):OndřejHalama(∗1956)
tel.737976030;e-mail:ondrej.halama@tiscali.cz

Kurátorka:JitkaPernerová
Ne+Nb9.00(2.ne.rodinné),Mlpá.18.00

Ujkovice
č.p.63,29404DolníBousov
tel.721113872;e-mail:ujkovice@evangnet.cz

Kazatel:VáclavHájek(∗1961),tel.774512039
Kurátorka:MarieNešněrová
Ne9.00;AdministrovánozTurnova

ŽeleznýBrod
Komenského603,46822;tel.483389231
Kazatel(P):JiříPolma(∗1950)
tel.739244649;e-mail:jiri.polma@seznam.cz

Kurátorka:MarcelaPallová
Ne9.00Bhpá.17.00

Zkratky
(P)–presbyter(D)–diakon
Ne–nedělníshromážděníBh–biblickáhodina
Nb–dětskánedělníbesídkaDo–dorost
děti–předškoláciamladšíškoláciMl–mládež
matky–biblickáhodinamatek
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Seniorátnívýbor
senior:OndřejHalama(∗1956)

tel.737976030;ondrej.halama@tiscali.cz
náměstekseniora:EvaŠormová(∗1956)

tel.222716862,604353326
e-mail:sormovaeva@seznam.cz

seniorátníkurátorka:JanaUhlířová(∗1949)
tel.605130031;jana.uhlirova@pedf.cuni.cz

náměstekkurátorky:VojtěchMarek(∗1947)
tel.732455413

SynodníradaČeskobratrskécírkveevangelické
Jungmannova9,pošt.př.466,11121Praha1

tel.224999211;e-mail:srcce@srcce.cz

ŘeditelstvíEvropskékontinentálníprovincie
EvangelischeBrüder-Unität

web:http://www.ebu.de/

Herrnhut:Vogtshof,Postfach21,D–02745
tel.0049–35873/487–0;fax:0049–35873/487–99
e-mail:information@ebu.de

BadBoll:Unitätshaus,Badwasen6,D–73087
tel.0049–7164/9421–0;fax:0049–7164/9421–99
e-mail:brueder-unitaet@bb.ebu.de

CBZeist:Zusterplain20,NL–3703
tel.0031–30/6924833;fax:0031–30/6919639
e-mail:info@ebg.nl
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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 jihozápad (s centrem v Mbeya – zalo-

žena 1977)
6. Tanzanie Kigoma – Tanganika (přijata 2012)
7. Tanzanie Rukwa (s centrem v Sumbawanga –

založena 1984)
8. Tanzanie sever – Arusha (přijata 2012)
9. Tanzanie východ (přijata 2014)

10. Tanzanie západ (s centrem v Tabora – založena
1897)

11. Zambie (přijata 2014)

Evropský region:
12. Česká
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Emerité
MiroslavMatouš(∗1921)

Oblouková38,10100Praha10-Vršovice
tel.733684083

Vdovypokazatelích

RůženaHalamová(∗1929)
NaSboře80,51101Turnov
tel.732844432
e-mail:Jindrich.Halama@seznam.cz

KvětoslavaUhrová(∗1924)
Sokolovská114,18600Praha8
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Kazatelépovolaníkjinéslužbě
docentnaETFUK:JindřichHalamajr.(∗1952)

46365JindřichovicepodSmrkem290
tel.ETF:221988321e-mail:halama@etf.cuni.cz

Pověřenéproprácisesestrami
LibušeBernardová(∗1952)

Brechtova779,14900Praha4
tel.602390157;e-mail:e.bernardova@centrum.cz

JitkaPernerová(∗1940)
Ohrazenice195,51101Turnov
e-mail:bperner@seznam.cz

Poradníodbormládeže
e-mail:ochranovska-mladez@evangnet.cz
web:http://www.jednotabratrska.cz/mladez
předsedkyně:LucieLehovcová

tel.736433566;lucielehovcova@seznam.cz
PetraŠlapánková

tel.603184748;slapankova.p@centrum.cz
EvaŠormová,604353326;sormovaeva@seznam.cz
IvaZastko,604802398;spatenkovaiva@seznam.cz

Namateřskédovolené
DagmarKubíčková(∗1981)

tel.608155113;dagmar.oupicka@evangnet.cz

Hesla Jednoty bratrské 2017
Dle německé předlohy „Die Losungen der Herrnhuter
Brüdergemeine für das Jahr 2017“ do češtiny převedl
Miroslav Matouš.
Obálku a sazbu (v programu TEX za použití rodiny písem
Jannon Text Moderne) připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Zvláštní poděkování patří Vědecké knihovně v Olomouci,
zejména panu Mgr. Rostislavu Krušinskému za poskytnutí
faksimilí, dále paní Dr. Miladě Homolkové z Ústavu pro jazyk
český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, manželce Aleně
Heřmanové i 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; e-mail: hesla@dulos.cz; www.dulos.cz
v září 2016 jako svou 19. publikaci.

Závěrečná jazyková korektura: Eliška Bernardová

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3600 výtisků brožovaných a 200 výtisků v pevné vazbě.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.
Ruční vazbu u pevně vázaných výtisků zhotovila rodina
Dyntarova, Knihařství Vamberk.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50 Kč,
výtisk v pevné vazbě: 90 Kč.

Tato Hesla vycházejí od roku 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2018 objednávejte v evangelických
sborech nebo přímo u vydavatele během srpna–září 2017.
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26.11. Poslední neděle církevního roku L 12,42–48
03.12. 1. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . Zj 5,1–14
10.12. 2. neděle adventní . . . . . . Iz 63,15–19; 64,1–3
17.12. 3. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . Ř 15,4–13
24.12. 4. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . 2K 1,18–22
24.12. Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 7,10–14
25.12. 1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1J 3,1–6
26.12. 2. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . . Zj 7,9–17
31.12. Neděle po Vánocích – závěr roku . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ex 13,20–22


