hodina středa
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čtvrtek
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Modlitební stráž České misijní provincie
(Ochranovského seniorátu při ČCE)
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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 litoměřickotřeboňská, 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 zadní stranu obálky, takže je možno porovnat psaný
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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 bezpodmínečně 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 obnovené 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 požehnání, jako každodenní průvodce, při tom nebude
chybět.

0–2
2–4
4–6
6–8
8–10
10–12
12–14
14–16
16–18
18–20
20–22
22–24

a sázený text. Je to písmo, které dokážeme číst i
po 600 letech. Krásu písma doplňují iluminace:
Na přední předsádce ručně vázaných Hesel vidíme
začátek knihy Ezechiel s vyobrazením čtyř apokalyptických bytostí a kolem s holubicí (Ez 1,4–14). Zadní
předsádka představuje výjev z Matoušova evangelia:
Anděl zasnubuje Marii Josefovi, zvěstuje mu její
početí z Ducha a sv. Matouš zapisuje tu zvěst.
V minulých letech jsme vzpomínali mučednické
smrti Husa a Jeronýma, letos myslíme na Mikuláše
z Drážďan, upáleného v Míšni v roce 1417.
Z doby o 50 let pozdější si připomínáme volbu
bratrských kněží ve Lhotce u Rychnova v roce 1467.
Hranice však hoří dále: ve stejném roce byl ve Vídni upálen valdenský biskup Štěpán a olomouckým
biskupem byl po tříletém vězení upálen bratr Jakub
Chulava z Vyškova, protože neodvolal tvrzení, že zlý
kněz neposvěcuje. Byl to první bratr, který pro své
vyznání položil život.
S ostatními evangelíky vzpomínáme vyhlášení 95
tezí Martinem Lutherem v roce 1517 – 31. říjen slavíme
jako Den reformace.
O století později, v roce 1617, přijímají nejednotní
čeští stavové na sněmu za budoucího českého krále
Ferdinanda Štýrského, i když byl známý svým protireformačním úsilím – a kupodivu se za něj přimlouvá i
luterán Jáchym Ondřej Šlik. Události, které tak předcházely Bílé hoře, si budeme postupně připomínat
v dalších ročnících Hesel.
4

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, angličtina (britská a americká), balinézština (indonéština),
basaa, batak, bečuánština (setswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština,
litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento,
pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština,
ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati,
surinamština (sranan tongo), srbština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana,
turečtina, venda, xhosa, zulština.
Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, 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

Biblické verše jsou přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového
zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005
(podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.
V necelé pětině případů – kde byl text přesnější či
přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti
pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická,
poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka
svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.
V ojedinělých případech, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady
málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů
– označeno příslušným písmenem za číslem verše:
B – Arnošt Bass: Žalmy; vyd. Dr. Josef Flesch, Praha
1938
F – Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich 1998
GNB – Gute Nachricht Bibel – doslovný překlad dle
Losungen
J – Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dagmar Halasovi); Karmelitánské nakladatelství, 2010
Ku – P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a
kantik římského breviáře; Křesťanská akademie,
Řím 1970
L – Lutherova bible – doslovný překlad dle Losungen

1. 4.–14. 4.
15. 4.–16. 4.
16. 4.–17. 4. *
18. 4.–19. 4.
20. 4.–7. 5.
8. 5.–25. 5.
25. 5.–25. 6. *
26. 6.–9. 7.
10. 7.–23. 7.
24. 7.–6. 9.
7. 9.–5. 10.
5. 10.–6. 10. *
7. 10.–30. 11.
1. 12.–31. 12.

31. 12.–18. 1. * USA jih
19. 1.–23. 1.
Kostarika
24. 1.–31. 1.
Guyana
1. 2.–3. 2.
Česká misijní provincie
4. 2.–7. 2.
Česká provincie
8. 2.–25. 2.
Surinam
25. 2.–14. 3. * Tanzanie západ
15. 3.–22. 3.
Aljaška
22. 3.–31. 3. * Evropská kontinentální provincie
a dílo jednoty na Hvězdném návrší
Západoindická provincie
Labrador
Kongo
Tanzanie, provincie u jezera Tanganika
Jamajka a Kuba
Honduras
Jižní Afrika
Velká Británie a Jižní Asie
Tanzanie Rukwa
Tanzanie jih a Malawi
Nikaragua
Zambie
Tanzanie jihozápad
USA sever

Modlitební stráž Jednoty bratrské
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Úvodní slovo k 287. ročníku Hesel

LEDEN
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 viděli 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.
Lukáš 4,16–21

Použité překlady bible a písně

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým
pásmům
LEDEN

Jakubova 4,13–15

379,1
Žalm 104

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 důležité 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 myšlení. 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 proti Stvořiteli a zužují náš obzor, budou přemoženy.
Duch Boží způsobí, že naše srdce bude opět vřelé.

ISBN 978-80-88199-00-7 (brožovaná V2)
ISBN 978-80-88199-01-4 (pevná vazba V6)
ISSN 1213-1547
Copyright © 2016 Petr Heřman – DÚLOS
Original copyright © 2016 Evangelische Brüder-Unität,
Herrnhut
Translation © 2016 Miroslav Matouš, předmluva: Viktor Kalista
Cover © 2016 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce a na
předsádkách (u pevné vazby) jsou použity části faksimile
z Bible olomoucké, II. díl, sign. M III 1/II – s laskavým
svolením Vědecké knihovny v Olomouci.

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti
budou.
Matouš 5,9 K
1. Mojžíšova 9,12–17
Lukáš 3,21–38
5. čtvrtek Pokojným rádcům patří radost.
Přísloví 12,20 J
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
4. středa Časně, už před svítáním, tě vzývám: v tvé
slovo doufám.
Žalm 119,147 F
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Lukáš 6,36
2. Mojžíšova 2,1–10
Lukáš 3,7–14
3. úterý Rúben řekl bratrům: Neprolévejte krev!
1. Mojžíšova 37,22
Když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho 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
2. pondělí Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali
svévolně.
Nehemiáš 9,33
15
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Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní
a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži
a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních.
Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb.
Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží
vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití
Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle.
Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor.
Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání
přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné
modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za
Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy
na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.

7
MP – Miloš Pavlík: Bible – Pavlíkův studijní překlad;
Kvartus Media k.s., Kroměříž 1014
P – Nový zákon – z původního řeckého znění přel.
Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 1970
Z – Jan Zeman: Žalmy; Brno 1946.
Ž – Nový zákon, z řečtiny přeložil František Žilka;
Kalich v ÚCN, Praha 1970
Písně o nedělích a jiných významných dnech byly
vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání,
Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky
je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.
Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí
následující označení:
EZ – Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1979
EZD – Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Praha 2004
ZCČSH – Zpěvník Církve československé husitské
(uspořádali Z. Trtík, O. Ungermann, L. Šimšík), Blahoslav, Praha 2001

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

Bůh neplní všechna naše přání, ale všechna svá zaslíbení.

Heslo roku:
A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do
vnitřností vašich. Ezechiel 36,26 K

1. neděle po Zjevení Páně
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Římanům 8,14
Alianční modlitební týden
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
7. sobota Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento
div se udál před našimi zraky.
Žalm 118,22–23
Nechť světlo z výsosti vede naše kroky po cestě pokoje.
Lukáš 1,78–79 J
Matouš 2,1–12
Efezským 3,2–6
Lukáš 4,1–13

Hesla
Jednoty
bratrské
2017

6. pátek Každá bota obouvaná do válečné vřavy
a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení,
budou potravou ohně.
Izaiáš 9,4
Zjevení Páně – Epifanias
Tma ustupuje a pravé světlo již svítí.

1. Janova 2,8
16
8

Vysvětlení k soustavě Hesel
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Denní modlitby

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva nebo
tři obsahově související texty:
• Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených
v ochranovské sbírce.
• Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána
přednostně z oddílů průběžného biblického čtení
(viz níže).
• Dvojverší a sloky písně a básně, volené přiléhavě
k nedělním a svátečním heslům.
Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení
bible: první čtení je vybíráno z lekcionáře vydaného
luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium); na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř
let projde celým Novým zákonem a během sedmi let
nejdůležitějšími knihami Starého zákona. ÖAB vybírá
rovněž hesla měsíců a heslo roku.
O nedělích máme odkaz na čtení z evangelia,
epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu;
podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jakožto
Predigt) uvádíme zvlášť jakožto Perikopy na str. 143.
Nedělím předchází ještě zvláštní heslo, které lze chápat jako téma celého následujícího týdne, doplněné
vhodně voleným citátem známé osobnosti.

Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za
Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za
požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota
v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia
ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení
spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti.
Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče,
příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti.
Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé,
hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí,
vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie – domovy pro seniory, ústavy
s pečovatelskou službou, sociální dílo.

12. neděle Aj, národu, k němužs se neznal, povoláš,
a národové, kteří tě neznali, k tobě se sběhnou, pro
Hospodina Boha tvého.
Izaiáš 55,5 K
Mysleme stále na to, že ve světě je velká, žehnající síla,
jejíž jméno je Bůh.
Martin Luther King
Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby
o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18
Septuagesimae
(70 dní před Velikonocemi)
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený
Syn, plný milosti a pravdy.
Jan 1,14
4. Mojžíšova 6,22–27
Lukáš 9,37–45
11. sobota Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu
Bohem a oni budou mým lidem.
Ezechiel 37,27
Z naděje se radujte.
1. Korintským 2,6–10

Římanům 12,12
Lukáš 9,28–36

10. pátek Budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze
svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč
ani křik.
Izaiáš 65,19
Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo
tluče, tomu bude otevřeno.
Matouš 7,8
Zjevení 1,1–8
Lukáš 9,18–27

Těš se v Bohu, duše má,
pěj mu písně vděčné,
vždyť on za dítko tě má
v lásce nekonečné.
Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás
zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení
a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám
sílu ke každému dobrému činu i slovu.
2. Tesalonickým 2,16–17
22. neděle Jako když někoho utěšuje matka, tak vás
budu těšit.
Izaiáš 66,13
Johann Heinrich Pestalozzi

Všude, kde si lidé prokazují lásku, je nablízku Bůh.
3. neděle po Zjevení Páně
Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království.
Lukáš 13,29
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje
a neděsí!
Jan 14,27
5. Mojžíšova 33,1–16
Lukáš 6,27–35
21. sobota Hospodin Gedeona uklidnil: „Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš.“ I vybudoval tam Gedeón
Hospodinu oltář a nazval jej: Hospodin je pokoj.
Soudců 6,23–24
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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 budu 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

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 vodám!
Izaiáš 55,1

26. čtvrtek V soužení jsem volal k Hospodinu a on
mi odpověděl.
Jonáš 2,3
Děkujte Otci, který vás učinil způsobilými k údělu
svatých ve světle.
Koloským 1,12 Ž
Rút 1,1–21
Lukáš 7,1–10
25. středa Blaze národu, jemuž je Pán Bohem,takový
národ on přijal za vlastní.
Žalm 33,12 Ku
Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají
větry i moře?“
Matouš 8,27
Římanům 15,7–13
Lukáš 6,43–49
24. úterý Vše, co si Tvůrce přeje, koná na nebesích
i na zemi, v mořích i ve všech hlubinách.
Žalm 135,6 B
Byli jste draze vykoupeni! Nedělejte ze sebe otroky
lidí.
1. Korintským 7,23 P
Skutky 16,9–15
Lukáš 6,36–42
23. pondělí Šest dní budeš pracovat, ale sedmého
dne odpočineš.
2. Mojžíšova 34,21
Matouš 8,5–13

Římanům 1,14–17

Dává, čeho potřebí,
vždy tě před zlým chrání,
s trůnu svého na nebi
k cestám tvým se sklání.

Žalm 3
ZCČSH 25,1

9. čtvrtek Odpovídáš nám divy spravedlnosti, Bože
naší spásy.
Žalm 65,6 J
Čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude
oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána
Ježíše Krista nebyli obviněni.
1. Korintským 1,7–8
Jan 3,31–46
Lukáš 9,10–17
8. středa Kdo snese den jeho příchodu a kdo obstojí,
až se on ukáže?
Malachiáš 3,2
Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není
proměny ani střídání světla a stínu.
Jakubova 1,17
Jan 1,43–51
Lukáš 9,1–9
7. úterý Já jsem svou velkou mocí a svou vztaženou
paží udělal zemi, člověka a zvířata, jež jsou na zemi,
a dávám je, komu se mi zlíbí.
Jeremiáš 27,5 J
2. Korintským 3,9–18

Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal,
proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?
1. Korintským 4,7
Lukáš 8,40–56
6. pondělí Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys
zapomněl na Hospodina, svého Boha.
5. Mojžíšova 8,12.14
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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

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

1567 Jan Blahoslav píše Filipiku proti nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské.

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

16. čtvrtek On zná naši podstatu, je pamětliv toho,
že jsme prach.
Žalm 103,14 Z
Já jsem živ a také vy budete živi.
1. Korintským 3,1–8

Jan 14,19
Lukáš 10,1–16

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

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

Po tom poznají všickni, že jste moji učedlníci, budeteli 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.

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
Židům 10,35
Malachiáš 3,13–18
Lukáš 10,17–20

Jan 2,1–11

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

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

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 slitování.
1. Petrova 2,9–10
1. Korintským 1,26–31
Lukáš 10,21–24

Římanům 12,4–16

EZ 378,2
Žalm 4

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

17. úterý Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu.
Žalm 146,5

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

Lukáš 8,4–15

Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!
Marek 10,47 K
Koloským 2,1–7
Lukáš 5,12–16

20. pondělí Položil jsem na oblak svou duhu, aby
byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
1. Mojžíšova 9,13

14. sobota Máš útočiště v Hospodinu.

Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám přineslo 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

Máme mocné povzbuzení my, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané.
Židům 6,18
Matouš 6,6–13
Lukáš 5,17–26
Žalm 91,9

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem.
Titovi 2,11
Efezským 1,3–10
Lukáš 5,1–11
12. čtvrtek Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.
Žalm 103,8
Váš přebytek pomůže jejich nedostatku.
2. Korintským 8,14
Římanům 8,26–30
Lukáš 4,38–44
11. středa Spravedlivý zná při nemajetných.
Přísloví 29,7
On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena
lest.
1. Petrova 2,21–22
1. Korintským 2,11–16
Lukáš 4,31–37

Židům 4,12–13

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

Žalm 18,21–51
EZD 160,1

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
19. neděle Hospodin se bude opět nad tebou veselit
k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci.
5. Mojžíšova 30,9
Ten, ke komu promlouvá věčné slovo, je osvobozen od věčného
dotazování.
Tomáš Kempenský
Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!
Židům 3,15
Sexagesimae
(60 dní před Velikonocemi)
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27. pátek Abnér zavolal na Jóaba: Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost?
2. Samuelova 2,26

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.
1. Petrova 3,13–14
Lukáš 8,26–39

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.
Jan 6,37
Skutky 13,42–52
Lukáš 7,11–17

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

Izaiáš 51,1–6

Poslední neděle po Zjevení Páně
Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad
tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
Izaiáš 60,2
Naděje je opatrovnicí křesťanského života. Søren Kierkegaard
5. neděle Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
Žalm 14,2
Rozhojňujte se v milosti a v poznání našeho Pána
a Spasitele Ježíše Krista.
2. Petrova 3,18 Ž
Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já víš,
co mi prospívá,
co přebývá a schází.
Ty líp nežli já víš,
co vede k tobě blíž.
Haleluja.
Matouš 17,1–9

Ježíš řekl: Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se
chápou meče, mečem zajdou.
Matouš 26,52
Koloským 1,24–29
Lukáš 7,18–23
28. sobota Smyj ze mne všechnu nepravost a od mého hříchu mne očisti.
Žalm 51,4 F
Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás
zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když
jsme byli mrtvi pro své hříchy.
Efezským 2,4–5
Zjevení 15,1–4
Lukáš 7,24–35
Neděle Bible
4. neděle po Zjevení Páně
Pojďte a pozorujte Boží skutky, podivuhodné věci
mezi lidmi.
Žalm 66,5 Ku
Dokonalost nespočívá v duchovních potěšeních, ale v rozhojnění lásky.
sv. Terezie z Avily

EZD 636,1

2. Korintským 4,6–10

Žalm 16

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

Koloským 2,8–15

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Filipským 4,4–5
Lukáš 8,22–25
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest
a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8
Matouš 8,28–34
Lukáš 8,1–3
31. úterý Bože, ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje
léta.
Žalm 102,28
Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi. Neboť kde je váš poklad, tam
bude i vaše srdce.
Lukáš 12,33. 34
Matouš 21,18–22
Lukáš 7,36–50

3. pátek Bohem se bude chlubit duše má. Když to
uslyší pokorní, budou se radovat.
Žalm 34,3 F
Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere
vody života.
Zjevení 22,17
Nahum 1,2–6
Lukáš 8,16–21
2. čtvrtek
pustině.

Na poušti vytrysknou vody, potoky na
Izaiáš 35,6

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
Jan 16,24
Lukáš 8,4–15

30. pondělí Mé jest stříbro a mé jest zlato, praví
Hospodin zástupů.
Aggeus 2,9 K

1. středa Chci plesati a radovati se tvou milostí, že
jsi pohlédl na mou nouzi a poznal tíseň mé duše.
Žalm 31,8 B

346,1

Marek 4,35–41

2. Korintským 1,8–11

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

Žalm 9

Ozeáš 2,20–25

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve:
„Pokoj tomuto domu!“
Lukáš 10,5

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši,
že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě.
1. Timoteovi 1,12
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21. úterý K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí
zástupy hvězd a všechny volá jménem. Izaiáš 40,26
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 lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých.
Izaiáš 29,14
Anděl mluvil o Janovi: Mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu 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.
1. Tesalonickým 1,2–10

Lukáš 15,18 P
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

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!
Matouš 3,13–17

Římanům 12,1–8

ZCČSH 77,5
Žalm 72

9. pondělí Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se
k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní 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.

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

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

5. neděle Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka
Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu
na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.
Amos 8,11–12

Učedníci přistoupili a probudili Ježíše se slovy: „Mistře, Mistře, zahyneme!“ On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho.
Lukáš 8,24
Jan 16,16–23
Lukáš 21,29–38

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1. Janova 3,8b
Invocavit
(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15)
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
4. sobota Pane, buď mě pamětliv pro svou blahovůli
k svému lidu, prokaž mi svou pomoc. Žalm 106,4 Ku
Okusili jste, že Pán je dobrý.
Římanům 7,14–25

1. Petrova 2,3
Lukáš 12,22–34

jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes
zřejmé.
1. Královská 8,24

Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!
Matouš 19,17
2. Korintským 4,11–18
Lukáš 21,20–28
30. čtvrtek Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho
neubereš.
5. Mojžíšova 13,1
Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme
slávy Boží.
Římanům 5,2
Jan 15,9–17
Lukáš 21,5–19
29. středa Můj podíl je Hospodin, praví má duše,
proto na něj čekám.
Pláč 3,24
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
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Laetare
(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10)

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,
zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
Jan 12,24

Šimon Petr řekl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš
slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že
ty jsi ten Svatý Boží.
Jan 6,68–69
Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!

Buď náš život vyústí do Božího života, nebo se propadne do
smrti.
Henri Lacordaire
26. neděle Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok
Hospodinův.
Jeremiáš 31,17
Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali:
„Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“
Jan 9,8
Vezmi chtění mé a zaň vždy jen vůle tvá se staň!
Vezmi tělo, duši sám, vše ti rád a cele dám!
346,5
Jan 12,20–26

2. Korintským 1,3–7

Žalm 84

1467 (dle tradice na Zelený čtvrtek): Vylosování bratrských kněží ve
Lhotce u Rychnova nad Kněžnou

27. pondělí Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
Žalm 121,3
Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty
malověrný, proč jsi pochyboval?“
Matouš 14,31
Jan 6,26–35
Lukáš 20,41–47
28. úterý Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh
bude s tebou.
1. Samuelova 10,7

Matouš 4,1–11

Židům 4,14–16

346,1
Žalm 6

1717 Ve We˛grówě u Varšavy se narodil Jan Bohumil Elsner.

6. pondělí Rut řekla: Nenuť mne, abych tě opustiti
a od tebe odjíti měla. Nebo kamž se koli obrátíš,
půjdu, a kdekoli bydliti budeš, i já bydliti budu; lid
tvůj lid můj, a Bůh tvůj Bůh můj.
Rút 1,16 K
Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího
lidu a patříte k Boží rodině.
Efezským 2,19
2. Tesalonickým 3,1–5
3. Mojžíšova 1,1–9
7. úterý Chvalte Hospodina, neboť dobré jest zpívati
žalmy Bohu našemu, a ozdobná jest chvála.
Žalm 147,1 K
Zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně, zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.
Efezským 5,19
3. Mojžíšova 8,1–13
Jób 1,1–22

Tys život za nás položil,
aby hříšný v tobě ožil;
My, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na
smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův
život.
2. Korintským 4,11
2. neděle Hle, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Izaiáš 48,10
Je nám určeno, ne abychom žili pro sebe, ale pro něco, co
má přijít.
Albert Schweitzer
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28
Judica
(Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1)
V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.
1. Janova 5,3
Jan 14,15–21
Lukáš 22,1–6

3. pátek Ty jsi zachoval svému služebníku, mému
otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Vlastními ústy
Ženy zvou ke světovému dni modliteb
I my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů
Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni
v naději.
Římanům 8,23–24
Koloským 3,5–11
Lukáš 12,13–21
2. čtvrtek Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se
smím ukázat před Boží tváří?
Žalm 42,3
1457 Připomínka vzniku jednoty bratrské

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, 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
1. středa Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě
nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. 2. Mojžíšova 33,20

DUBEN

BŘEZEN

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

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se
svého Boha. Já jsem Hospodin.
3. Mojžíšova 19,32

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

Začátek postní doby
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Matouš 19,16–26

Simeon se modlil: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi
připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.
Lukáš 2,30–32
Lukáš 20,9–19

9. čtvrtek Bůh jest štít všech, kteří v něho doufají.
Žalm 18,31 K

Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost.
Jan 16,20
5. Mojžíšova 8,11–18
3. Mojžíšova 9,1–24

23. čtvrtek I poznají národy, které zůstanou vůkol,
že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno,
a osázel zpustošený kraj; já, Hospodin, jsem to
vyhlásil i vykonal.
Ezechiel 36,36

8. středa Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati
jej budu; onť jest hojné spasení tváři mé a Bůh můj.
Žalm 42,12 K

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2. Tesalonickým 3,3
3. Mojžíšova 10,1–11
Jakubova 4,1–10

10. pátek Bůh řekl Šalamounovi: Protože jsi nežádal
pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba
ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi
pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním
podle tvých slov.
1. Královská 3,11–12
Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Matouš 7,24
3. Mojžíšova 16,1–22
Židům 2,11–18

11. sobota Hospodin mě podepíral. Učinil mě volným.
2. Samuelova 22,19–20

24. pátek Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.
Izaiáš 11,4
Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.
Lukáš 6,20
Lukáš 20,20–26
Matouš 10,34–39

25. sobota Kdo od počátku povolává všechna pokolení? Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí.
Izaiáš 41,4
Bůh vzkřísil Krista z mrtvých a posadil po své pravici
v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly
i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak
v tomto věku, tak i v budoucím.
Efezským 1,20–21
Galatským 6,11–18
Lukáš 20,27–40

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.
Lukáš 10,20
Lukáš 5,33–39
Lukáš 11,37–54
28. úterý Budiž tvá milost, Bože, nad námi, v tebe
doufáme.
Žalm 33,22 F
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
27. pondělí Slovo Pána je pravdivé, všechno, co činí,
je spolehlivé.
Žalm 33,4 Ku

Ježíš řekl učedníkům: Vy jste ti, kdo se mnou v mých
zkouškách vytrvali.
Lukáš 22,28
Židům 9,11–15
Lukáš 22,31–38
5. středa Hospodin mluvil k Eliášovi: Ale zachovám
v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem.
1. Královská 19,18
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
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
Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne.
Lukáš 11,3 K
Efezským 2,11–16
Lukáš 22,7–23
3. pondělí Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi
nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil
skrze Elijáše.
1. Královská 17,16
Marek 10,35–45

Židům 5,7–9

dej nám zde tak živu býti,
s tebou v nebi radost míti.

Žalm 22,1–22
EZ 312,7
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Pán Bůh je síla má, všecka obrana má:
bezpečně má státi, aniž se lekati duše má.
Lukáš 9,57–62

Efezským 5,1–8

379,1
Žalm 34

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2. Korintským 3,17
Římanům 6,12–18
3. Mojžíšova 19,1–18
Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

20. pondělí Výměra mého podílu padla v rozkošný
kraj, mám velikou radost ze svého dědictví.
Žalm 16,6 Ku
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti,
abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete,
a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
2. Korintským 9,8
Lukáš 19,28–40
Lukáš 14,25–35

21. úterý Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž
plný bolesti, zkoušený nemocemi.
Izaiáš 53,3
Pilát propustil toho, který byl vsazen do vězení pro
vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby
se s ním stalo, co chtěli.
Lukáš 23,25
Jób 7,11–21
Lukáš 19,41–48

Reminiscere
(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.
Žalm 25,6)
Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za
nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8
Kristus je život, proto v jeho království nemá smrt místo.
Tomáš Akvinský

12. neděle Ptejte se na stezky věčnosti. Kde je ta dobrá cesta, vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.
Jeremiáš 6,16
Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají
podíl na zaslíbení.
Židům 6,12

22. středa Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné
jsou jeho divy! Jeho království je království věčné,
jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33
Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci
vašemu dáti vám království.
Lukáš 12,32 K
Matouš 13,44–46
Lukáš 20,1–8

Žalm 10

Římanům 5,1–11

ZCČSH 42,1

Bože, jenž ráčils před tisíci roky
poslati otcům první svědky Světla,
rukou svou řídils věrozvěstů kroky,
by setba tvoje také u nás kvetla,
k tobě hlas prosby z církve naší vane:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!
Marek 12,1–12

Lukáš 18,31–43

Lukáš 22,54–62

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
Galatským 6,2 K
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
Židům 10,1. 11–18

Lukáš 22,47–53

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce
ke všem.
1. Tesalonickým 3,12
7. pátek Ti, kdož byli zasazeni v domě Božím, dojdou k rozkvětu na nádvořích našeho Pána. Ještě v šedinách ovoce ponesou. Budou i pak ještě krásní a čerství.
Ž 92,14–15 F
Jeremiáš 15,15–21

Lukáš 22,39–46

Bůh jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť
i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval
radostí.
Skutky 14,17

Marek 8,31–38

1. Korintským 13,1–13

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

Žalm 15

ZCČSH 52,1
Jan 1,4 K

V něm život byl, a život byl světlo lidí.

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

sv. Augustin

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní
všechno, co je psáno u proroků.
Lukáš 18,31
Estomihi
(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3)
Ač jste Ježíše Krista neviděli, milujete ho.
1. Petrova 1,8
Matouš 13,31–35
Lukáš 11,24–28
25. sobota Když mám jen tebe, neptám se po nebi
ani po zemi.
Žalm 73,25 L
1567 se narodil Jindřich Matyáš Thurn.

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

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
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13. pondělí Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou
pohrdají, budou zlehčeni.
1. Samuelova 2,30
Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem.
Jan 13,13
1. Mojžíšova 37,3–36
3. Mojžíšova 19,31–37
14. úterý Jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku.
Izaiáš 25,4
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Ale v tom ve všem slavně vítězíme
mocí toho, jenž si nás zamiloval. Římanům 8,35. 37
Jób 2,1–10
3. Mojžíšova 25,1–12
15. středa Mé oči předstihují noční hlídky k rozjímání nad tvými výroky.
Žalm 119,145 Ku
Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala
o tom.
Lukáš 2,19
Jan 16,29–33
3. Mojžíšova 25,35–43
1917 V Praze zemřel Heřman z Tardy.

16. čtvrtek Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako
by lhal, vodou nestálou.
Jeremiáš 15,18

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom
však uzříme tváří v tvář.
1. Korintským 13,12
1. Janova 1,8–6
Lukáš 18,31–43
17. pátek Ukazuj mi, Hospodine, svou cestu, abych
kráčel v tvé pravdě!
Žalm 86,11 Z
Ježíš uviděl dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují
sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli
za ním.
Matouš 4,21–22
2. Korintským 13,3–9
Lukáš 19,1–10
18. sobota Jsem na zemi hostem.
Žalm 119,19
My máme občanství v nebesích, odkud očekáváme
i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
Filipským 3,20
Galatským 2,16–21
Lukáš 19,11–27
Oculi
(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15)
Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.
Lukáš 9,62
Když člověk miluje, vystupuje ke království toho, jehož lásku
sdílí.
sv. Lev Veliký
19. neděle Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný,
nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu.
5. Mojžíšova 4,31
Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista.
Filipským 1,6

Ježíš se zeptal potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne
rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, 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
17. pondělí Což ti, kteří padli, už nemohou povstat?
Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit?
Jeremiáš 8,4
Velikonoční pondělí
Marek 16,1–8 1. Korintským 15,1–11 Lukáš 24,1–12
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

13. sobota Opět zde bude slyšet hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí: „Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože
Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“
Jeremiáš 33,11
Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Marek 16,15
1. Mojžíšova 1,24–31
Joel 3,1–5
12. pátek Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost,
země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin
buď proti vám svědkem.
Micheáš 1,2
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
11. čtvrtek Ty jsi má naděje, Pane, Hospodine, v tebe
už od mládí doufám.
Žalm 71,5

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
16. neděle Dnů našich let bývá sedmdesát a jsme-li
v plné síle, osmdesát a jejich chlouba je lopota a nicotnost, neboť kvapně přešla a my jsme odletěli.
Žalm 90,10 Z

Dejte pozor, abyste nepohrdali nikým z těchto maličkých. 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
10. středa Kdo se vysmívá chudákovi, uráží jeho
Stvořitele, kdo se směje nešťastnému, neujde trestu.
Přísloví 17,5 J
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Být tím, kým jsme, a stát se tím, kým jsme schopni se stát,
je jediným cílem života.
Robert Louis Stevenson
7. neděle Ó ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe.
Žalm 71,8 K
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech
okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši
pro vás.
1. Tesalonickým 5,16–18
Chválu s upřímnou vděčností
vzdejte jeho velebnosti,
jeho jméno vyvyšujte,
chvalte, ctěte, zvelebujte.
Jan 15,1–8

1. Janova 5,1–4

ZCČSH 6,3
Žalm 19

8. pondělí Nezemřu, nýbrž budu žít a rozhlašovat
díla Hospodinova.
Žalm 118,17 MP
Když Pavla a Silase důkladně zbičovali, zavřeli je do
vězení. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.
Skutky 16,23. 25
Joel 1,1–20
1. Mojžíšova 1,6–8

9. úterý Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího.
Ozeáš 8,12
Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí
Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
Galatským 1,6
Joel 2,1–11
1. Mojžíšova 1,9–13

18. úterý V den dobrý užívej dobra a v den zlý si
uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk
nedozvěděl, co bude po něm.
Kazatel 7,14
Umím žíti skromně, umím také míti hojnost. Jsem
zasvěcen vůbec do všeho: býti syt i hladověti, míti
nadbytek i nedostatek – všechno dovedu v tom, jenž
mne zmocňuje.
Filipským 4,12–13 Ž
Jan 20,1–10
Lukáš 24,36–49
19. středa Takto se budete ptát jeden druhého, každý
svého bratra: „Co odpověděl Hospodin? Co Hospodin promluvil?“
Jeremiáš 23,35
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co
je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
Koloským 3,1
Lukáš 24,50–53
Jan 20,11–18

20. čtvrtek Upněte se srdcem k Hospodinu a služte
jenom jemu.
1. Samuelova 7,3
Jen se chovejte tak, jak je to hodné Kristova evangelia.
Filipským 1,27 P
Koloským 1,1–8
Jan 21,1–14

21. pátek Vhodili Daniela do jámy, v níž byli lvi. Král
Danielovi řekl: „Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš,
vysvobodí.“
Daniel 6,17

Matouš 11,25–30

Koloským 3,12–17

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!

Žalm 45
ZCČSH 45,1

Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci
všech našich cest.
Karl Barth
Velikonoční neděle
Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám
klíče od smrti i hrobu.
Zjevení 1,18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. pátek Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví
léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení“.
Kazatel 12,1
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Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2. Korintským 4,9
Lukáš 24,36–47
Koloským 1,9–14
22. sobota Vyvede mě na světlo a uzřím jeho spravedlnost.
Micheáš 7,9
Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky,
lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali
ho.
Lukáš 24,30–31
Lukáš 24,1–12
Koloským 1,15–20
Quasimodogeniti
(Jako narozené děti. 1. Petrova 2,2)
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
1. Petrova 1,3
Dej nám nadechnout v nové naději, jako by život teprve
dnes začínal.
Léon-Joseph Suenens
23. neděle Budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.
5. Mojžíšova 8,6
Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem
milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
Římanům 13,8

4. čtvrtek Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče
spravedlnost.
Izaiáš 60,17
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná,
ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování
a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají
pokoj.
Jakubova 3,17–18
Efezským 4,8–16
Koloským 3,18–4,1
5. pátek Nezatvrdíš srdce svého, a nezavřeš ruky své
před nuzným bratrem svým.
5. Mojžíšova 15,7 K
Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi,
a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může
zůstávat Boží láska?
1. Janova 3,17
Matouš 26,30–35
Koloským 4,2–6
6. sobota Ten, jenž střeží Izrael, nedříme a nespí
nikdy.
Žalm 121,4 F
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží.
1. Petrova 5,7
Jan 14,1–6
Koloským 4,7–18
Jubilate
(Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1)
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
2. Korintským 5,17

1728 Začátek Hesel v Ochranově

Tím více se musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.
Židům 2,1
Jan 17,20–26
Koloským 3,12–17
3. středa Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek
Hospodinův obstojí.
Přísloví 19,21
Prosím Otce, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak abyste byli zakořeněni a zakotveni
v lásce.
Efezským 3,15. 17
Matouš 9,35–10,1–7
Koloským 3,5–11
2. úterý Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku!
Izaiáš 1,17
Jan 10,1–10

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Efezským 2,10
Koloským 3,1–4
1. pondělí Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou
hrnčířových.
Jeremiáš 18,6
Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí.
Koloským 4,6 K

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte
i ve mne.
Jan 14,1
Izaiáš 66,6–13
Koloským 2,1–7
26. středa Ty ač jsi mi dal okusiti úzkostí velikých
a hrozných, však zase k životu navrátíš mne.
Žalm 71,20 K
Jób 42,7–17

Ježíš říká: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude
zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Jan 10,9
Koloským 1,24–29
25. úterý Lepší je den na tvých nádvořích než jinde
tisíc dní.
Žalm 84,11 F
Ježíš řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí
jej přijal.
Lukáš 19,5–6
1. Mojžíšova 32,22–32
Koloským 1,21–23
24. pondělí Milující spasení tvé ať říkají vždycky:
„Veleslaven budiž Hospodin.“
Žalm 40,17 K
Jan 20,19–29

1. Petrova 1,3–9

Kdo jsou bratři moji,
sestry mé kdo jsou?
Kdož v mém slovu stojí,
plní vůli mou.
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Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
1. Korintským 15,57
Matouš 26,6–13
Lukáš 22,63–71

15. pondělí Hospodine, nevzdaluj slitování svých
ode mne; milosrdenství tvé a pravda tvá vždycky ať
mne střeží.
Žalm 40,12 K

11. úterý Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za
dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou.
Ezechiel 16,60

Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho
ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu 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

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 neví, 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 milostivý, 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

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 dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost.
1. Mojžíšova 3,6

Skutky 8,26–39

Koloským 2,20–23

Modlete se za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu
slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo.
Koloským 4,3

Jan 10,11–30

29. sobota Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví
paže Hospodinova?
Izaiáš 53,1
1. Petrova 2,1–10

V tvém jménu smíme mluvit,
tvé jméno zvěstovat,
tvou lásku službou šířit
a bližní milovat.
Duch svatý dává sílu,
tvé slovo zaznívá,
v nás budí novou víru
tvá slova pravdivá.

Koloským 2,16–19

Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo
světlo. Strčil ze strany do Petra, vzbudil ho a řekl:
„Rychle vstaň!“ Tu mu spadly řetězy z rukou.
Skutky 12,7 P
28. pátek Požehnán buď Bůh, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali.
Daniel 3,28
Jan 17,9–19

Koloským 2,8–15

Boží království je jako hořčičné zrno, které člověk
zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom.
Lukáš 13,19

1. Petrova 2,21–25

Žalm 23
EZD 679,2

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
Jan 8,36
30. neděle Když jsme byli poníženi, rozpomněl se
na nás, jeho milosrdenství je věčné.
Žalm 136,23
Pán Bůh chce napravit i zkažený život a učinit z něj život
velice požehnaný.
František Urbánek
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život
za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za
mnou a já jim dávám věčný život.
Jan 10,11. 27.28

27. čtvrtek Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového
a už to raší. Nevíte o tom?
Izaiáš 43,18–19

Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země
Žalm 33,5)
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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.
Jan 6,60–69

Římanům 4,21
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

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, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo 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 nemluvňátek 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

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

Jan 12,12–19

21. neděle Bůh Šalamounovi řekl: „Žádej, co ti mám
dát.“ – „Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce

10. pondělí Hospodin provždy odstraní smrt.
Izaiáš 25,8

Filipským 2,5–11

Žalm 22,23–32

Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod
Páně je blízko.
Jakubova 5,8
Izaiáš 32,11–18
Skutky 5, 1–11
31. středa Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.
Žalm 25,15
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
30. úterý Já, Hospodin, jsem tě povolal, abys otvíral
slepé oči, abys vyváděl z věznic ty, kdo sedí v temnotě.
Izaiáš 42,6. 7
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
29. pondělí Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.
Žalm 5,13
Jan 15,26 – 16,4

Efezským 3,14–21

Žalm 27

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

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
26. pondělí Neodnímej slova pravdy od mých úst.
Žalm 119,43 Z
1967 Biskupská ordinace Adolfa Ulricha

Lukáš 14,15–24

Efezským 2,17–22

Žalm 28

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
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Římanům 12,21
25. neděle „Nebojte se; postarám se o vás i o vaše děti.“ Tak Josef těšil své bratry a promlouval jim
k srdci.
1. Mojžíšova 50,21
Opovážlivost, ne víra je to, když nechodíš cestou Božích
přikázání a přesto počítáš s Boží pomocí.
Spurgeon
2. neděle po sv. Trojici
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Matouš 11,28
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Protože Kristus sám prošel zkouškou utrpení, může
pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2,18
Ezechiel 3,22–27
Skutky 10,1–23
22. čtvrtek Když budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej
pozor, abys nezapomněl na Hospodina.
5. Mojžíšova 6,11–12
Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko
čiňte k slávě Boží.
1. Korintským 10,31
Jan 21,15–19
Skutky 10,23b–33
23. pátek Hospodine, buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení.
Izaiáš 33,2
Tomu, jenž mezi námi může učinit nade všechno víc,
než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu
samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši na věky
věků!
Efezským 3,20–21
Jeremiáš 20,7–11
Skutky 10,34–48
24. sobota Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě
nenávidí, pozvedají hlavu.
Žalm 83,2–3
Zachariáš mluvil: Bůh Izraele se rozpomenul na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám
dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti
strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny
svého života.
Lukáš 1,73–75
Lukáš 1,57–80
Skutky 11,1–18

ČERVEN
Boha je třeba víc poslouchat než lidi.

Skutky 5,29

1. čtvrtek David volal k Hospodinu: Velmi jsem zhřešil,
že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze
svého služebníka vinu.
2. Samuelova 24,10
Větší je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
Lukáš 15,10
Skutky 1,12–26
Skutky 5,12–16
2. pátek V den svého soužení se dotazuji Panovníka,
v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení, má duše
se utěšit nedá.
Žalm 77,3
Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti
Kristově.
2. Tesalonickým 3,5
Efezským 1,15–23
Skutky 5,17–33
3. sobota Probouzí mě každého jitra, probouzí mi
uši, abych slyšel jako učedníci.
Izaiáš 50,4
Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel
zvěstoval.
Skutky 16,14
Jan 16,5–15
Skutky 5,34–42

5. pondělí Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem.
Izaiáš 50,4

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
Jan 14,18
2. Korintským 1,23–2,4
Skutky 9,32–43

Svatodušní pondělí
Jan 14,23–27

Skutky 2,1–18

21. středa Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Daleko spása má, ač o pomoc volám.
Žalm 22,2

Žalm 118,1–14

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

341,2

20. úterý Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí,
proto mé vzpomínky za tebou spějí.
Žalm 42,7
Nechť se vaše víra nezakládá na moudrosti lidské, ale
na moci Boží.
1. Korintským 2,5
Skutky 4,1–21
Skutky 9,19b–31

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle
toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili
a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
1. Janova 4,13–14

19. pondělí Odvrhli Hospodinovo slovo; k čemu jim
bude moudrost?
Jeremiáš 8,9
Lukáš 16,19–31

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

4. neděle Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne
jiného zachránce není.
Ozeáš 13,4
Jakožto Boží služebník musíš ustoupit do pozadí, aby se ve
tvé službě mohl zjevit Pán.
Maria Basilea Schlink
Neděle svatodušní
Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.
Zachariáš 4,6

1. Janova 4,16–21

Žalm 13
EZ 517,12

Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého
Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého
Boha.
Zjevení 3,12
18. neděle Ochráním ho, protože se zná k mému
jménu.
Žalm 91,14 Ku
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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!
2. Mojžíšova 2,11–15–25

Římanům 11,1
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 rozevřená 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 tobě, 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

26. pátek Bůh sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech 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

30. pátek Izraelci k Hospodinu mluvili: „Zhřešili
jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom
nás ještě tentokrát vyprosti!“
Soudců 10,15

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

Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.
Židům 12,1
Jan 6,37–46
Skutky 13,13–25

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

Ananiáš se modlil: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo
o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.“ Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům Izraele.“
Skutky 9,13. 15
Lukáš 24,44–53
Skutky 1,3–11
Žalm 47
25. čtvrtek I vzdálení budou přicházet a pomáhat při
budování Hospodinova chrámu.
Zachariáš 6,15
Nanebevstoupení Páně
A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.
Jan 12,32
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
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
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

Dej, aby lid tvůj tebe znal,
tvou cestou šel a v pravdě stál.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností,
nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Filipským 2,3
2. neděle Nebudeš utiskovat a odírat svého druha.
3. Mojžíšova 19,13
Isac Newton

Naučil jsem se ve svém životě dvě velké věci: za prvé, že
jsem velký hříšník, a za druhé, že Ježíš je ještě větší Spasitel.
3. neděle po sv. Trojici
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co je ztraceno.
Lukáš 19,10
Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu, je Bůh.
2. Korintským 1,21
Jonáš 2,1–11
Skutky 13,26–43
1. sobota Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře
mě tvé milosrdenství.
Žalm 94,18
Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost.
Filipským 1,9
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15. čtvrtek Výrobku našich rukou už nebudeme říkat
„Náš Bože“.
Ozeáš 14,4

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my
mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha.
2. Korintským 1,4
Žalm 118,15–29
6. úterý Panovníku, ukaž na mně pro své jméno, jak
je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě!
Žalm 109,21

16. pátek Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte
nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte,
všichni, kdo jste nad ní truchlívali.
Izaiáš 66,10

Matouš 16,13–19

Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.
1. Korintským 3,22–23
Skutky 8,26–40
Efezským 4,1–7

Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce.
Matouš 13,43
Skutky 9,1–9
2. Petrova 1,16–21

17. sobota Co se vaditi budete se mnou? Vy všickni
odstoupili jste ode mne, dí Hospodin.
Jeremiáš 2,29 K
Kéž bys tento den i ty poznalo, co vede k pokoji!
Lukáš 19,42 P
Skutky 9,10–19
Jan 14,7–14

1617 Čeští stavové na sněmu přijali za českého krále Ferdinada Štýrského.
1722 Započala výstavba Ochranova.
1767 Položen základní kámen prvního domu v Gnadau.

1. neděle po sv. Trojici
Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá
mne.
Lukáš 10,16
Přeji si jen chápat tvou pravdu, kterou věřím a miluji.
Anselm z Canterbury

1. Kor. 12,4–11

Když byl syn ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí
běžel k němu, objal ho a políbil.
Lukáš 15,20
1. Korintským 14,1–5.27–40
Skutky 6,1–7
7. středa Spravedliví se budou veselit, radovat se budou s Hospodinem a plesati před ním. Žalm 84,4 F
Království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti
z Ducha svatého.
Římanům 14,17
Efezským 3,11–14
Skutky 6,8–15
8. čtvrtek Dobrořeč, má duše, Hospodinu! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje.
Žalm 103,2. 3
Chromý vyskočil, vzpřímil se a začal chodit. Vešel
s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha.
Skutky 3,8
2. Korintským 3,2–9
Skutky 7,1–16

V modlitbách buďte vytrvalí.
Micheáš 7,7–9. 18–20

Koloským 4,2
Skutky 14,8–20

5. středa Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem
prach a popel.
1. Mojžíšova 18,27
1417 zemřel Pavel ze Žatce.

Ježíš si zavolal děti k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří
království Boží.“
Lukáš 18,16
Soudců 10,6–16
Skutky 14,1–7
4. úterý Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce,
on ti poví, svých starců, oni ti řeknou.
5. Mojžíšova 32,7
Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.
Skutky 4,20
Lukáš 7,36–50
Skutky 13,44–52
3. pondělí Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už
nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci
jak hořící oheň.
Jeremiáš 20,9
Lukáš 15,1–3. 11–32

1. Timoteovi 1,12–17

Ať všichni tebou vedeni,
tvým Duchem v lásce spojeni
v tvém těšíme se spasení.

Žalm 12

ZCČSH 160,2

23. úterý Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto
blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.
Přísloví 14,21
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
22. pondělí Zorejte si úhor, nesejte do trní!
Jeremiáš 4,3
Jan 16,23–33

1. Timoteovi 2,1–6a

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.

Žalm 30
EZ 446,1

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
vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat
mezi dobrem a zlem.“
1. Královská 3,5.9
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9. pátek Budou se před tebou radovat, jako se radují
ve žních.
Izaiáš 9,2
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce
a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní,
nýbrž měli všechno společné.
Skutky 4,32
Galatským 3,1–5
Skutky 7,17–29
10. sobota Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe
není.
Žalm 16,2
Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co
je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou
cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Filipským 3,13–14
Skutky 7,30–43
Skutky 18,1–11

Neděle svaté Trojice
Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je
plná jeho slávy.
Izaiáš 6,3
Dáváš mi zářící jistotu své přítomnosti a staráš se o to, aby
nebyly uzavřeny všechny cesty k Dobru. Alexander Solženicyn
11. neděle Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho
slovo.
Žalm 147,15
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí,
a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku,
Samařsku a až na sám konec země.
Skutky 1,8

Ó Hospodine, přioděj
nás mocí s výsosti.
Přijď, Duchu svatý, přijď a dej
nám dar své milosti!
Jan 3,1–15

139,1

Římanům 11,32–36

Žalm 29

12. pondělí Já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš
člověka, jenž umírá?
Izaiáš 51,12
Strach ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž
svatý ve vašich srdcích.
1. Petrova 3,14–15
2. Mojžíšova 3,13–20
Skutky 7,44–53
13. úterý Elifas mluvil: Spíše bych se dotazoval Boha,
svoji záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci
veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy.
Jób 5,8–9
Nemocný odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by
mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než
se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ Ježíš mu řekl:
„Vstaň, vezmi své lože a choď!“
Jan 5,7–8
Izaiáš 43,8–13
Skutky 7,54–8,3
14. středa Vzývati mne bude, a vyslyším jej.
Žalm 91,15 K
Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás
přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26
Skutky 17,16–34
Skutky 8,4–25

1. Korintským 12,27–13,3

10. čtvrtek Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin.
Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.
Žalm 34,9 K
Ježíš říká: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.
Jan 6,51
Skutky 22,1–21
9. středa Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.
Přísloví 2,6
Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm
se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagógách
a všichni ho velmi chválili.
Lukáš 4,14–15
Matouš 5,33–37
Skutky 21,27–40
8. úterý Řekl jsem „Tady jsem, tady jsem“ národu,
jenž nevzýval mé jméno.
Izaiáš 65,1 J
A služebník řekl: „Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo.“ Pán řekl služebníku: „Vyjdi za lidmi na
cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj
dům naplnil.“
Lukáš 14,22–23
Lukáš 6,27–35
Skutky 21,15–26
7. pondělí Bůh odhaluje hlubiny a skryté věci.
Daniel 2,22
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve
jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám
všecko, co jsem vám řekl.
Jan 14,26
Matouš 7,7–12
Skutky 21,1–14

22. sobota Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.
Izaiáš 64,5
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na
svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli
život.
1. Janova 4,9
2. Korintským 12,1–10
Filipským 2,19–30
21. pátek Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově
jménu.
Žalm 118,26
Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je
živ: „Vím o tvém soužení.“
Zjevení 2,8–9
Skutky 15,4–12
Filipským 2,12–18
20. čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování.
Ozeáš 14,4
Kristovou zsinalostí uzdraveni jste. 1. Petrova 2,24 K
Ezechiel 2,3–8
Filipským 2,5–11
19. středa Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.
2. Mojžíšova 15,26
Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké;
kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve
velké.
Lukáš 16,10
Římanům 9,14–26
Filipským 1,27–2,4
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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.
Lukáš 5,1–11

1. Korintským 1,18–25

11. pátek Bůh promluvil k Noemu: Hle, já ustavuji svou
smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým 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 nepominou.
Lukáš 21,33 K
Filipským 2,12–18
Skutky 23,1–11

339,2
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 milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu
a svědectví.
Žalm 25,10

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 zachraňuje 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

24. pondělí Dám vám pastýře podle svého srdce a ti
vás budou pást obezřetně a prozíravě. Jeremiáš 3,15
Matouš 28,16–20

Římanům 6,3–11

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

Matouš 5,13–16

Žalm 11

Bože, pro své slitování dej nám žíti v milování,
bychom v lásce přebývali, vírou a nadějí stáli.
EZ 514,9

Žalm 26
271,8

Efezským 5,8–14

První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel
promluvil ke shromáždění.
Skutky 20,7
6. neděle Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
Žalm 105,3

Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
1. Janova 3,18

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu
cenu.
Wilhelm von Humboldt
8. neděle po sv. Trojici
Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota,
spravedlnost a pravda.
Efezským 5,8. 9

23. neděle Nechte už těch povýšených řečí! Vždyť
Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.
1. Samuelova 2,3

Zjevení 19,4–9

Mlčení je vnitřní postoj, v němž se otvírám pro skutečnost
mne obklopujícího Boha.
Anselm Grün
6. neděle po sv. Trojici
Nyní takto praví Hospodin stvořitel tvůj: Neboj se,
nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem
tvým. Můj jsi ty.
Izaiáš 43,1 K
Pán se obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: „Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát.“ Vyšel ven a hořce
se rozplakal.
Lukáš 22,61–62
Filipským 3,12–16
Filipským 3,1–11

Ducha neuhašujte, proroctvím nepohrdejte.
1. Tesalonickým 5,19–20 K
Skutky 20,17–38
5. sobota Buď dobré aneb zlé, hlasu Hospodina Boha našeho uposlechneme.
Jeremiáš 42,6 K
Prosím Otce, ať vám ze své bohaté božské dobroty
dá to, že ve vás zesílí vnitřní člověk. Efezským 3,16 P
Lukáš 22,14–20
Skutky 20,1–16

4. pátek Odpověděl David Filistinskému: Ty jdeš ke
mně s mečem a s kopím a s pavézou, ale já k tobě jdu
ve jménu Hospodina zástupů. 1. Samuelova 17,45 K
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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.
Matouš 25,14–30

Filipským 3,7–14

12. středa Svou tvář už před nimi nebudu skrývat,
neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je
výrok Panovníka Hospodina.
Ezechiel 39,29
314,1
Žalm 14

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

14. pondělí Jen se usilovně snažte milovat Hospodina, 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 bezúhonní 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

V Kristu byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy,
evangelium o svém spasení, vtisknuta pečeť zaslíbeného 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, spravedlnost 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

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
11. úterý Buď mi skalním příbytkem a budu se tam
uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně. Žalm 71,3
Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy.
Židům 11,3
Galatským 6,1–5
Skutky 15,36–16,5
10. pondělí Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
1. Mojžíšova 1,1 K
Lukáš 6,36–42

Římanům 14,10–13

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

Žalm 7
EZD 646,1

Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
kterýžto podle mnohého milosrdenství svého znovu
19. sobota Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc
nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným.
Izaiáš 60,20
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
18. pátek S veselím budete čerpat vodu z pramenů
spásy.
Izaiáš 12,3
Po všem tom utrpení a urážkách, které jsme, jak víte,
přestáli ve Filipech, náš Bůh nám poskytl novou odvahu, 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
17. čtvrtek Spravedlivý mívá mnoho soužení, ale Pán
ho ze všeho vyprostí.
Žalm 34,20 Ku

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

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
16. středa Ať se valí právo jako vody, spravedlnost
jak proudící potok.
Amos 5,24
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Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde
stojím jako svědek před velkými i malými.
Skutky 26,22
1. úterý Ve svém Bohu přeskočím zeď. Žalm 18,30 Z
To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
1. Janova 5,4
Skutky 18,23–19,7
Matouš 22,1–14

2. středa Takto praví Hospodin vykupitel tvůj, a ten,
kterýž tě sformoval hned od života matky: Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám
zemi mocí svou.
Izaiáš 44,24 K
Bůh, jenž učinil vesmír a všecko, co je v něm, protože
jest pánem nebe i země, nebydlí v chrámech, udělaných rukama, ani si nedává sloužiti lidskýma rukama,
jako by něčeho potřeboval; vždyť on sám dává všem
život, dech i všecko.
Skutky 17,24–2 Ž
Skutky 10,21–36
Skutky 19,8–22
3. čtvrtek Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
Izaiáš 26,4
Ježíš řekl učedníkům: Kde je vaše víra?
Lukáš 8,25
1. Korintským 10,16.17
Skutky 19,23–40

Konejte prosby, modlitby, přímluvy, díky za všechny
lidi, za krále a za všecky, kteří zaujímají vynikající místo, abychom mohli vésti tichý a klidný život v samé
zbožnosti a čestnosti.
1. Timoteovi 2,1–2 Ž
2. Mojžíšova 14,15–22
Filipským 3,12–16
25. úterý Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
Žalm 116,8
Epaphroditus byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad
ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych
neměl zármutek na zármutek.
Filipským 2,27
Skutky 2,32–40
Filipským 3,17–21
26. středa V shromážděních dobrořečte Bohu, Hospodinu, vy z pramene Izraele!
Žalm 68,27
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni
i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak
svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána
Ježíše Krista.
Římanům 15,5–6
Skutky 16,23–34
Filipským 4,1–9
27. čtvrtek Poslouchati lépe jest, nežli obětovati.
1. Samuelova 15,22 K
Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.
Lukáš 11,28
Filipským 4,10–23
Matouš 18,1–6

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
1. Korintským 4,20
30. neděle Neskládejte naděje své v slovích lživých,
říkajíce: Chrám Hospodinův, chrám Hospodinův,
chrám Hospodinův jest. Ale polepšete cest svých
a předsevzetí svých.
Jeremiáš 7,4–5 K
Láska znamená, že se člověk zajímá více o druhého než sám
o sebe.
David Frost
7. neděle po sv. Trojici
Již nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých
a domácí Boží.
Efezským 2,19 K
Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys
je zachoval od zlého.
Jan 17,15
Zjevení 3,1–6
Skutky 17,16–34
29. sobota Aj, na dlaň odměřil jsi mi dnů, a věk můj
jest jako nic před tebou, a jistě žeť není než pouhá
marnost každý člověk, jakkoli pevně stojící.
Žalm 39,6 K
Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho
vzývají.
Římanům 10,12
1. Korintským 12,12–18
Skutky 17,1–15

Jan 6,47–56

On „na svém těle vzal naše hříchy“ na kříž, abychom
zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
1. Petrova 2,24
Skutky 18,1–22
31. pondělí Odklidím nepravost této země v jediném
dni.
Zachariáš 3,9
Jan 6,1–15

28. pátek Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Jób 38,41

Žalm 21

Skutky 2,41–47

ZCČSH 113,1

Bože, jenžs dal život nám,
kéž k nám proudí Duch tvůj sám!
Dopřej nám, jimž dal jsi být,
s tebou, v tobě věčně žít!
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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)

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.
1967 Zahájení generálního synodu Unitas fratrum v Potštejně

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 světlem. 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.
Lukáš 19,41–48

Římanům 9,1–8. 14–16

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

EZD 616,5
Žalm 62

21. pondělí Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutíli, slituje se pro své velké milosrdenství. Pláč 3,31–32

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, jásejme 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 Kristův.
Galatským 6,2 K
Já je ten druhý.
Paul Ricouer

Pojďte, vše už je připraveno.
1. Petrova 5,1–5

Lukáš 14,17
4. Mojžíšova 11,1–23

31. čtvrtek Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou
hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.
Jeremiáš 17,13
Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
Lukáš 11,2
Jan 8,3–11
4. Mojžíšova 10,11–36
30. středa On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho
království bude až do konce.
Daniel 6,27

27. středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat.
Kazatel 3,14
Bartimeus křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň,
volá tě!“
Marek 10,48–49
1. Timoteovi 6,3–11
Lukáš 13,10–17
26. úterý Náš Bože, Bože veliký, mocný a budící
bázeň, který zachováváš smlouvu a milosrdenství, nepokládej za málo všechny ty útrapy, které dolehly na
nás.
Nehemiáš 9,32
Milostí jste spaseni skrze víru.
Filipským 4,8–14

Efezským 2,8
Lukáš 13,6–9

25. pondělí Jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň
však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno
plesá.
Žalm 30,6
Matouš 6,25–34

1. Petrova 5,5–11

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

Žalm 20
51,4

Ježíš řekl: Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Jan 10,10
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21. čtvrtek Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému
milému spánek.
Žalm 127,2
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Filipským 4,19
1. Paralipomenon 29,9–18
Lukáš 12,49–53
22. pátek Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí
učinil Hospodin.
Přísloví 20,12
Všecko zkoumejte, dobrého se držte.
1. Tesalonickým 5,21
Lukáš 12,54–59
Jan 13,31–35

23. sobota Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn
člověka, že se ho ujímáš?
Žalm 8,5
V lásce nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista pro chválu jeho vznešené dobrotivosti.
Efezským 1,4–6 P
2. Tesalonickým 2,13–17
Lukáš 13,1–5
15. neděle po sv. Trojici
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží.
1. Petrova 5,7
Ve smutku a trápení s důvěrou přistup k Bohu, a budeš
posilněn, osvícen i poučen.
sv. Jan od Kříže
24. neděle Předložil jsem ti život i smrt, požehnání
i zlořečení; vyvol si tedy život.
5. Mojžíšova 30,19

ZÁŘÍ
Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první,
kteří budou poslední.
Lukáš 13,30
Ekumenický den stvoření
1. pátek Pane můj, Tys nám byl útulkem po všechna
pokolení. Dříve než povstaly hory a než jsi uhnětl
zemi a dal tvar světu, Tys byl s jsi Bůh.
Žalm 90,1. 2 F
Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my
v něm.
1. Korintským 8,6 K
Lukáš 22,54–62
4. Mojžíšova 11,24–35
2. sobota Vaše hříchy vás zbavily dobra.
Jeremiáš 5,25
Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi
pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se
nade mnou hříšným.“
Lukáš 18,13
Izaiáš 26,1–6
4. Mojžíšova 12,1–16
12. neděle po sv. Trojici
Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.
Izaiáš 42,3
Za temnotou tohoto světa stále čeká světlo onoho světa.
Rolf Schneider

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

1. Samuelova 17,38–51

4. Mojžíšova 9,15–23

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
29. úterý Neříkej: „Jak jednal se mnou, tak budu
jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů.“
Přísloví 24,29
Matouš 23,1–12

4. Mojžíšova 6,22–27

Nehledali jsme slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; ač
jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, 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

Lukáš 18,9–14

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

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Filipským 2,6–7
28. pondělí Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno
jediné.
Zachariáš 14,9
Efezským 2,4–10

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.
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213,1
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28. čtvrtek Hospodin domlouvá tomu, koho miluje,
jako otec synu.
Přísloví 3,12
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
ZÁŘÍ

3. neděle Četli z knihy Božího zákona po oddílech
a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli.
Nehemiáš 8,8
Pavel zůstal celá dvě léta ve svém najatém bytě a přijímal všecky, kdo k němu přicházeli. Úplně otevřeně
a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu
Ježíši Kristu.
Skutky 28,30 P
Ó Otče věčný z nebe na stádce pohleď své,
jež vydalo ti sebe a žádá lásky tvé;
své svaté učení nám čisté zachovávej
a k jeho plnění nám chuť i sílu dávej
k své slávy zvýšení.
EZ 446,5
Marek 7,31–37

Skutky 9,1–20

Žalm 119,49–56

4. pondělí Izraelci, každý muž a žena, které pudilo
srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu,
které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat.
2. Mojžíšova 35,29
Dávejte, a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená,
natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť
jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
Lukáš 6,38
4. Mojžíšova 13,1–3.17–33
Matouš 9,27–34

5. úterý Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje
jméno po vší zemi!
Žalm 8,2

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé, převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám tvým, díš mi, komu náležím.
164,1
Lukáš 17,11–19

Římanům 8,12–17

Žalm 119,65–72

18. pondělí Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi
dal synům lidským.
Žalm 115,16 K
Od každého, komu bylo mnoho dáno, bude se také
mnoho vyžadovat.
Lukáš 12,48 P
5. Mojžíšova 26,1–11
4. Mojžíšova 23,13–30
19. úterý Očistím rty každého lidu a všichni budou
vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou
paží.
Sofoniáš 3,9
Každý musí k slávě Boha vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Filipským 2,11 P
4. Mojžíšova 24,1–25
Galatským 5,22–26

20. středa I stane se, že vyleji Ducha svého na všeliké
tělo.
Joel 2,28 K
Petr říká: Ježíš byl vyvýšen na pravici Boží a přijal
Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na
nás, jak to vidíte a slyšíte.
Skutky 2,33
Filemonovi 1–16–22
4. Mojžíšova 27,12–23

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami
sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je
mezi vámi?
2. Korintským 13,5
27. neděle Jestliže nevěříte, jistěže neobstojíte.
Izaiáš 7,9 K
Kde je milosrdenství a zdrženlivost, tam není nestřídmost
ani tvrdost.
František z Assisi
11. neděle po sv. Trojici
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
1. Petrova 5,5
Dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně
mluvili tvé slovo.
Skutky 4,29
5. Mojžíšova 4,27–40
Skutky 28,17–31
26. sobota Hospodinův anděl se Eliáše dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou
cestu!“
1. Královská 19,7
Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník 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

2. pondělí Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku.
Izaiáš 42,6
Lukáš 12,13–21

2. Korintským 9,6–15

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

Žalm 67
278,1

Římanům 4,17

1. neděle Hospodine zástupů, shlédneš na ponížení
své služebnice a rozpomeneš se na mne?
1. Samuelova 1,11
Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co
milovat a v co doufat.
Joseph Addison
Oči všech vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš
pokrm.
Žalm 145,15
16. neděle po sv. Trojici
Den díkůvzdání za úrodu
Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem,
který činí pokání.
Lukáš 15,10

ŘÍJEN

25. pátek Jišaj vybídl Davida: Navštívíš své bratry
s přáním pokoje.
1. Samuelova 17,18
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15. pátek Vyschnou snad tyto vody, chladné a bystré?
Na mne však můj lid zapomněl.
Jeremiáš 18,14–15
Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo
můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou.
Zjevení 3,20
Jakubova 2,5–13
4. Mojžíšova 22,21–41
16. sobota Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh
je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova.
Kazatel 5,1
Pane, nauč nás modliti se.
Judova 1. 2.20–25

Lukáš 11,1 K
4. Mojžíšova 23,1–12

1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě
bratrské.

14. neděle po sv. Trojici
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
Žalm 103,2
K Pánu Ježíši můžeme kdykoliv přicházet v plné důvěře se
svými prosbami.
Maria Basilea Schlink
17. neděle Hospodina budu chválit za jeho slova.
Boha budu chválit za jeho slova.
Žalm 56,11 F
Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.
Jan 6,63

SRPEN
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Bůh vyvýšil Krista Ježíše nade vše a dal mu jméno nad
každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo
každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí
Filipským 2,9–10
4. Mojžíšova 14,1–25
Marek 3,1–12

1957 Generální synod v Bethlehemu vyhlašuje samostatnou Českou provincii Jednoty bratrské.

6. středa Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme
své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.
Daniel 9,18
Věříme, že jsme stejně spaseni milostí Pána Ježíše.
Skutky 15,11
4. Mojžíšova 14,26–38
Skutky 9,31–35

7. čtvrtek On má srdce moudré a nesmírnou sílu;
což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře?
Jób 9,4
Vzpomeň si, jak ochotně jsi to slovo přijal, zachovávej
ho a změň se!
Zjevení 3,3 P
Jakubova 5,13–16
4. Mojžíšova 14,39–45
8. pátek I skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha.
1. Mojžíšova 3,8 K
Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.
Matouš 5,8 K
Matouš 12,15–21
4. Mojžíšova 17,16–26

46,4

Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem.
Pán se všemi vámi.
2. Tesalonickým 3,16
10. neděle Můj lid bude sídlit na nivách pokoje,
v bezpečných příbytcích.
Izaiáš 32,18
Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí čas od času někdo
řekl: „Dobře, že jsi!“
Josef Piepper
13. neděle po sv. Trojici
Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.
Matouš 25,40
Ježíš řekl: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si
přeji, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak
je mi úzko, dokud se nedokoná!
Lukáš 12,49–50
Izaiáš 57,15–19
4. Mojžíšova 20,1–13
9. sobota Shlédni z nebe a viz ze svého svatého
a slavného příbytku. Kde je tvá žárlivost a tvá moc?
Izaiáš 63,15 J

1. Tesalonickým 5,6
4. Mojžíšova 22,1–20

14. čtvrtek V rukou tvých jsou časové moji.
Žalm 31,16 K
Ježíš říká: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Jan 8,31–32
5. Mojžíšova 24,10–22
4. Mojžíšova 21,21–35
13. středa Dám ti prozíravost a ukážu ti cestu, kterou
půjdeš.
Žalm 32,8
Amos 5,4–15

Dostalo se mi Boží pomoci až po tento den.
Skutky 26,22 Ž
4. Mojžíšova 21,4–9
12. úterý Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem
tě tvým jménem, jsi můj.
Izaiáš 43,1
Matouš 12,1–8

Bůh vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila
proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
Koloským 2,14
4. Mojžíšova 20,22–29
11. pondělí Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!
Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.
Micheáš 7,18
ZÁŘÍ
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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, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží
spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří
meče, v slabosti nabývali síly.
Židům 11,32–34
Skutky 9,36–42
Lukáš 14,25–35

ZÁŘÍ

Bděme a buďme střízliví.
Skutky 4,32–37

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

Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svých slibů, víme, dáš
svoje nám všem požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí!

Žalm 119,57–64
97

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

1. Janova 4,7–12

112

Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti Světlo života.
Jan 8,12 K
Římanům 6,18–23
Lukáš 14,7–14

Lukáš 10,25–37

ŘÍJEN
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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 dědicové 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

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
Marek 12,28–34

Římanům 14,17–19

Vzdávám ti, Bože, chválu svou,
zpívat chci píseň jásavou.
Mou záchranou se stáváš sám,
chceš vzdálit mne všem nástrahám.

Žalm 5
EZD 614,1

Modlete se, abyste neupadli do pokušení.
Lukáš 22,40
15. neděle Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba
má do chrámu svatého tvého.
Jonáš 2,8 K
Nikdy neuděláme ze svého života mnoho bez milování Pána
Ježíše.
Jan Karafiát
18. neděle po sv. Trojici
Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať
miluje i svého bratra.
1. Janova 4,21
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
14. sobota To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech
a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5. Mojžíšova 30,14

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
Existuje jen jediný prostředek, jak nepromarnit svůj život:
vložit se cele do přítomného okamžiku.
Michel Quoist
22. neděle po sv. Trojici
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy.
2. Korintským 6,2
Ekumenická dekáda míru
1417 Konec trojpapežství

Ježíš říká: Brány pekel mou církev nepřemohou.
Matouš 16,18
2. Timoteovi 2,1–6
Ezechiel 34,23–31
11. sobota Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem Jeruzaléma a slávou uprostřed
něho.
Zachariáš 2,9
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
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
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6. pondělí Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný,
a velikost jeho nemůž vystižena býti. Žalm 145,3 K
V Kristu bydlí celá plnost božství tělesně a vy skrze
něho jste přidruženi k jeho plnosti, k němu, jenž je
hlava všech knížat a mocností.
Koloským 2,9–10 P
Římanům 12,17–21
Ezechiel 20,1–17
7. úterý Ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako ten,
kdo pás odkládá!
1. Královská 20,11
Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý
k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem
spravedlnost Boží neprosadíš.
Jakubova 1,19–20
2. Korintským 10,1–6
Ezechiel 20,30–44
8. středa Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi.
Jeremiáš 14,21
Bůh vyzdvihl roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak slíbil prokázat milosrdenství našim otcům
a vzpomenouti na svou svatou smlouvu.
Lukáš 1,69,72 Ž
Ezechiel 33,10–20
1. Mojžíšova 13,5–18

9. čtvrtek Hospodin mě poslal vyhlásit léto Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha.
Izaiáš 61,1. 2
Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte
pokání a věřte evangeliu.
Marek 1,15
3. Mojžíšova 19,1–18
Ezechiel 33,21–33

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.
1. Tesalonickým 5,9
Matouš 6,1–4
Lukáš 18,1–8
1617 Jan Jessenius zvolen rektorem Karolina

17. úterý Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se
zachrání.
Joel 3,5
Tlučte, a bude vám otevřeno.
Marek 3,31–35

Lukáš 11,9
Lukáš 18,9–17

18. středa Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem
a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé?
2. Samuelova 12,9
Pevný Boží základ trvá a nese nápis „Pán zná ty, kdo
jsou jeho“ a „ať se odvrátí od nespravedlnosti každý,
kdo vyznává jméno Páně“.
2. Timoteovi 2,19
Píseň 8,4–7
Lukáš 18,18–30
19. čtvrtek Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine!
Velmi hluboká jsou myšlení tvá.
Žalm 92,6 K
V Ježíši Kristu buďte zakořeněni a na něm vybudováni, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni,
a hodně Bohu děkujte.
Koloským 2,7 P
Galatským 5,13–18
Ezechiel 1,1–21
20. pátek Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim
a dal jim jméno „Člověk“.
1. Mojžíšova 5,2 J

Marek 2,1–12

Efezským 4,22–32

Tys, ó Pane, síla má,
opora má jediná,
tebe když se přidržím,
s tebou slavně zvítězím.

Žalm 32

Matouš 5,38–48

ZCČSH 76,1

Co mluvil Pán, jsme slyšeli,
jen dejme víru
všech nejlepšímu příteli
a Králi míru!
Ta slova v srdci chovejme,
svědectví v činech vydejme
těm, které svěřil nám
do péče Pán Bůh sám.

Šimon Petr mluvil: Mistře, namáhali jsme se celou noc
a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.
Lukáš 5,5
22. neděle Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin!
1. Paralipomenon 22,16
Nazírání světa očima Božíma znamená žít život v Boží
přítomnosti.
Martin Buber
19. neděle po sv. Trojici
Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď
mne, a vysvobozen budu.
Jeremiáš 17,14 K
Ježíš řekl nemocné: Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi
v pokoji.
Lukáš 8,48
Matouš 5,17–24
Ezechiel 2,1–3,3
21. sobota V co doufám, můj Pane? Má naděje je
k tobě upřena.
Žalm 39,8 B
Římanům 14,20–15,1–6

V úctě dávejte přednost jeden druhému.
Římanům 12,10
Ezechiel 1,22–28

Efezským 6,10–17

Žalm 69,17–37
EZD 681,2

Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Koloským 3,13
5. neděle Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý
a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný.
Nehemiáš 9,17
Chyby jsou naše zkušenosti na cestě růstu. Jedinou skutečnou
chybou je ta, ze které se nepoučíme.
John Powell
21. neděle po sv. Trojici
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Římanům 12,21
Ústa mluví, čím srdce přetéká.
Přísloví 3,1–8

Lukáš 6,45
Ezechiel 18,1–32

4. sobota Pozvedni se, Bože, ve své síle, budeme ti
zpívat a moc tvou oslavovat.
Žalm 21,14 F
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Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, 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!
Lukáš 17,20–30

Římanům 14,7–9

10. úterý Chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť 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

350,1
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 pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní
uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou
jako sláma, spálí je oheň.
Izaiáš 47,13–14
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

11. středa Pustili se na lodích po moři, stali se svědky
jeho divů na moři. Ať jsou vděčni Pánu za jeho milosrdenství, 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 budoucnost 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 spravedlnosti.
Izaiáš 61,10
Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete
smát.
Lukáš 6,21
Židům 12,1–3
Lukáš 17,11–19

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen
jemu.
Filipským 2,4
Matouš 8,14–17
Ezechiel 7,1–13

Ježíš zvolal mocným hlasem: „Bože můj, Bože můj,
pro co jsi mě opustil?“
Marek 15,34
Jan 18,28–32
Ezechiel 17,1–24

26. čtvrtek Dodržujte právo, jednejte spravedlivě,
protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má
spravedlnost.
Izaiáš 56,1

3. pátek Pane, proč jsi tak vzdálen, proč se ukrýváš
v dobách soužení?
Žalm 10,1 Ku
1. Korintským 14,26–33

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí:
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.
1. Timoteovi 1,15
Ezechiel 16,1–22
2. čtvrtek Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte
rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází.“
Izaiáš 35,4
Efezským 5,25–32

Lukáš 13,10–17

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
Židům 10,23
Ezechiel 4,1–8
25. středa Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo.
Pláč 3,26 K
Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi
národů.
Zjevení 15,3
Lukáš 5,12–16
Ezechiel 3,22–27

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí
a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Židům 4,12
Ezechiel 12,1–16

24. úterý Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co
stvořím.
Izaiáš 65,18

1. středa Bude-li vás Bůh zkoumat, chcete ho obloudit, jako lze obloudit člověka?
Jób 13,9
Toto praví Panovník Hospodin: Můj příbytek bude nad
nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem.
Ezechiel 37,27

LISTOPAD

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co
se mu líbí.
Filipským 2,13
2. Mojžíšova 15,22–27
Ezechiel 3,12–21
23. pondělí Uval na Hospodina činy své, a budou
upevněna předsevzetí tvá.
Přísloví 16,3 K
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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.
Matouš 15,21–28

Římanům 10,9–18

310,3
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; udělejme 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.

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 králové 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

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy
s nimi.
Lukáš 6,31
Jan 3,17–21
1. Tesalonickým 2,1–12
21. úterý Dobře se vede tomu, kdo se slitovává a půjčuje, kdo si správně urovnává své věci.
Žalm 112,5 Ku
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
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
Matouš 25,31–46

Římanům 8,18–25

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.

Žalm 63
366,1

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
7. sobota A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší, jako
světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.
Izaiáš 30,26
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
6. pátek Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť
doufám v tebe.
Žalm 143,8

Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno
měnit nic dalšího.
Mark Twain

5. čtvrtek Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc.
Kdo mě chce obvinit ze svévole?
Izaiáš 50,9

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

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

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž
Bůh, který dává vzrůst.
1. Korintským 3,7
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27. pátek Pojďte, a choďme v světle Hospodinově.
Izaiáš 2,5 K
Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme
noci ani temnotě.
1. Tesalonickým 5,5
Jeremiáš 17,13–17
Ezechiel 7,14–27
28. sobota S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země, rcete: Hospodin
vykoupil Jákoba, svého služebníka.
Izaiáš 48,20
Toto evangelium o království bude kázáno po celém
světě na svědectví všem národům, a teprve potom
přijde konec.
Matouš 24,14
Skutky 14,8–18
Ezechiel 8,1–18
20. neděle po sv. Trojici
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Micheáš 6,8
Každá práce vykonávaná čestně je užitečná a zasluhuje
proto uznání.
Frédéric de Stendhal
29. neděle Ámos odpověděl: Nebyl jsem prorok ani
prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!
Amos 7,14–15

Kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení.
1. Korintským 14,3
Přidej svou moc k té moudrosti,
ať slyšíce s ochotností,
srdcem přijímáme,
důkaz, že jsme z Boha, máme,
nejsouc’marní posluchači
tvých milostných řečí.

EZ 434,7

Marek 10,2–16 1. Tesalonickým 4,1–8 Žalm 69,1–16
30. pondělí Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky
jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?
Římanům 8,32
Ezechiel 10,1–22
2. Tesalonickým 3,6–13

Den reformace
Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už
je položen, a to je Ježíš Kristus.
1. Korintským 3,11
31. úterý Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.
Žalm 34,15 K
Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží
přijal vás.
Římanům 15,7
Matouš 5,2–12 Římanům 3,21–28 Ezechiel 11,14–25
1517 Martin Luther ve Vitemberku vyhlašuje 95 tezí.

Kdo vyzná, že je křesťanem, ten vyznává i toho, komu
náleží: totiž Kristu.
Tertulián
1. neděle adventní
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný.
Zachariáš 9,9 K
Začátek nového církevního roku
Čiňte ovoce hodné pokání!
Zjevení 21,10–27

Lukáš 3,8 K
2. Tesalonickým 3,1–18

2. sobota Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od
svých zlých skutků.
Jeremiáš 25,5
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
1. pátek Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Přísloví 16,18
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

PROSINEC

29. pátek Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale
i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych
oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných.
Izaiáš 57,15
Chudým se zvěstuje evangelium.
Matouš 11,5
1. Janova 4,11–16
Jan 1,9–13
28. čtvrtek Vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek 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 dostalo synovství.
Galatským 4,4–5 Ž
Matouš 2,13–18
Jan 1,6–8
27. středa Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot
doutnající.
Izaiáš 42,3
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.
Lukáš 2,12
Jan 21,20–24
Jan 1,1–5
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
2. svátek vánoční
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu
vzývat Hospodinovo jméno.
Žalm 116,15. 17
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4. neděle adventní
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Pán je blízko.
Filipským 4,4–5
Když se odehrávají nejvýznamnější věci našeho života, často
v té chvíli nechápeme, co se děje.
Clive Staples Lewis

3. neděle Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní
jeho chvála ze všech končin země.
Izaiáš 42,10
Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky mluvil: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
protože navštívil a vykoupil svůj lid.“ Lukáš 1,67–68

Štědrý den

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

24. neděle Já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem
mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Jeremiáš 35,14
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám
promluvil ve svém Synu.
Židům 1,1–2
Slunce z hvězdy již vyšlo, radujte se, lidé,
a na ten svět přišlo pro naše spasení,
aby se naplnilo drahé zaslíbení.
Matouš 1,12–25

EZ 283,1

Římanům 1,1–7

1. svátek vánoční
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu.
Jan 1,14
25. pondělí Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající,
Bůh žárlivě milující.
5. Mojžíšova 4,24
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale
že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť
smíření za naše hříchy.
1. Janova 4,10
Lukáš 2,1–20
Titovi 3,4–7
Žalm 2

Matouš 21,1–9

49,1

Římanům 13,8–14

Žalm 24

4. pondělí Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na
mysl.
Izaiáš 65,17
Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána.
Lukáš 12,36
Zachariáš 1,1–6
1. Petrova 1,8–13

5. úterý Mojžíš mluvil: Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Pro vás není to slovo
prázdné, ono je váš život.
5. Mojžíšova 32,46.47

9. sobota Pokorným dává Pán milost.

Přísloví 3,34

Ezechiel 37,24–28

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“
Lukáš 17,5
Zachariáš 3,1–10
8. pátek Navrať mi radost spasení svého, a duchem
dobrovolným utvrď mne.
Žalm 51,14 K
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její
rozmanitosti.
1. Petrova 4,10
1. Tesalonickým 5,1–8
Zachariáš 2,10–17
7. čtvrtek Země je, Pane, plna tvého slitování. Uč
mne svým příkazům.
Žalm 119,64 F
Koloským 1,9–14

Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni.
Efezským 5,25 K
Zachariáš 2,1–9
6. středa Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude
loupit.
Ezechiel 34,22
Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Jan sám
nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal
svědectví.
Jan 1,6. 8
Židům 10,32–39
Zachariáš 1,7–17

Potvrzuje se nám prorocké slovo, a činíte dobře, že
se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě,
dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde
v srdci.
2. Petrova 1,19
Izaiáš 7,10–14
Malachiáš 3,13–24
23. sobota Pán mluvil k Jákobovi: Hle, já jsem s tebou.
Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu
do této země.
1. Mojžíšova 28,15
Zjevení 22,16–21

Učedníci v Emauzích řekli: „Což nám srdce nehořelo,
když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“
A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli
jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě.
Lukáš 24,32–33
Malachiáš 2,17–3,12
22. pátek Odstup to od nás, abychom odporovati
měli Hospodinu a odvraceti se.
Jozue 22,29 K
Simeonovi bylo Duchem svatým předpověděno, že
neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše.
Veden Duchem přišel do chrámu. Vzal dítě Ježíše do
náručí a chválil Boha.
Lukáš 2,26–27. 28
Zjevení 3,7–12
Malachiáš 1,6–14
21. čtvrtek Pane, čekám na tvou pomoc.
Žalm 119,166 Ku
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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
Římanům 8,31–39

Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.
Filipským 2,5 P
Zachariáš 4,1–14
131

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

Lukáš 12,35–40

Abakuk 2,1–4

142

Žalm 103

Bůh ustanovil Syna dědicem všeho a skrze něhož stvořil 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 jménem.
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

Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: Hle, je tu nebo je tam! Vždyť
království Boží je mezi vámi!
Lukáš 17,20–21
Izaiáš 42,5–9
Zachariáš 14,1–11
20. středa Je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství.
Daniel 2,28
Buďte vytrvalí a zachráníte svou duši. Lukáš 21,19 P
Izaiáš 11,10–13
Zachariáš 12,9–13,1

Žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se
stali dědici požehnání.
1. Petrova 3,9
Izaiáš 25,1–8
Zachariáš 5,1–11
11. pondělí Hospodin tě požehná a ochrání tě.
4. Mojžíšova 6,24
Lukáš 21,25–33 Jakubova 5,7–8 1. Samuelova 2,1–10
Srdce k srdci spěšte spolu
v srdci Páně spočinout,
plamen lásky v blahu, bolu
nechte k Pánu vyšlehnout.
Hlava on, my tělo, údy,
světlo on, my světla svit,
mistr on, my bratři všudy,
vůdce on, my jeho lid.

19. úterý Kaleb řekl Jozuovi: „Moji bratří, kteří táhli
vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já
jsem se cele oddal Hospodinu, svému Bohu.“
Jozue 14,8
Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které
nám dává Písmo, čerpali naději.
Římanům 15,4
2. Korintským 1,18–22
Zachariáš 11,4–17
18. pondělí Věčně pamatuje na svou smlouvu, na
slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
Žalm 105,8
Matouš 11,2–10 1. Korintským 4,1–5 Lukáš 1,46–55

1. Korintským 12,20

10. neděle Abram řekl Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi
mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť
jsme muži bratři.
1. Mojžíšova 13,8
Otokar Březina

Nejsilnější život je život největšího množství nadějí.
2. neděle adventní
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení
je blízko.
Lukáš 21,28
PROSINEC
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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.
Matouš 25,1–13

Zjevení 21,1–7

EZ 392,8
Žalm 46

1417 Dopsána Bible olomoucká.

27. pondělí Pilíře země patří Hospodinu, on sám
založil svět na nich.
1. Samuelova 2,8

PROSINEC

223,4

Je mnoho údů, ale jedno tělo.
130

Radost má druh z druha svého,
jako by vše bylo jeho,
co kdy na kom slávy vidí,
přeje mu a nezávidí.
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Perikopy na rok 2017
01.01.
06.01.
08.01.
15.01.
22.01.
29.01.
05.02.
12.02.
19.02.
26.02.
05.03.
12.03.
19.03.
26.03.
02.04.
09.04.
13.04.
14.04.
16.04.
17.04.
23.04.
30.04.
07.05.
14.05.
21.05.
25.05.
28.05.

Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 14,1–6
Zjevení Páně - Epifanias . . . . . . . . . . J 1,15–18
1. neděle po Zjevení Páně . . . . . . Mt 4,12–17
2. neděle po Zjevení Páně . . . . . Ex 33,17–23
3. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . . J 4,46–54
4. neděle po Zjevení Páně . . . . . Mt 14,22–33
Poslední neděle po Zjevení . . . . . . Ex 3,1–14
Septuagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 17,7–10
Sexagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk 4,26–29
Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 10,38–42
Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gn 3,1–19–24
Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt 12,38–42
Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk 12,41–44
Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 6,55–65
Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gn 22,1–13
Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk 14,3–9
Zelený Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . Mk 14,17–26
Velký Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 23,33–49
Velikonoční neděle . . . . . . . . . . . . Mt 28,1–10
Velikonoční pondělí . . . . . . . . . . . . L 24,36–45
Quasimodogeniti . . . . . . . . . . . . . . . . . J 21,1–14
Misericordias Domini . . . . . . . . . . . Ez 34,1–31
Jubilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 16,16–23
Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt 21,14–17–22
Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 11,5–13
Nanebevstoupení Páně . . . . . . . . 1Kr 8,22–28
Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 7,37–39

Mojžíš věřil, proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit
královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.
Židům 11,27
Zachariáš 2,14–17
Zachariáš 8,1–23
15. pátek Neboj se, už se nemusíš stydět. Izaiáš 54,4
2. Korintským 5,1–10

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha
svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.
Galatským 4,6
Zachariáš 7,1–14
14. čtvrtek Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde
jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas
a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
1. Mojžíšova 3,9–10
Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který
v nás přebývá.
2. Timoteovi 1,14
Zjevení 2,1–7
Zachariáš 6,9–15

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně,
se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali
jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest
a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých
skutků.
Koloským 1,9–10
17. neděle Když se přiblížil čas Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi: „Odcházím cestou
všeho pozemského. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho
nařízení.“
1. Královská 2,1–2.3
Michelangelo Buonarroti

Bůh nás nestvořil proto, aby nás opustil.
3. neděle adventní
Připravte cestu Hospodinu! Přichází s mocí.
Izaiáš 40,3. 10
1. Tesalonickým 4,13–18

13. středa Dal jsem jim své dny odpočinku, aby byly
znamením mezi mnou a jimi.
Ezechiel 20,12

16. sobota Běda těm, kteří vymýšlejí nepravost, když
jest v moci rukou jejich!
Micheáš 2,1 K

12. úterý Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl, všechna
tvá přikázání jsou spravedlivá.
Žalm 119,172

Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že ti, kdo platí
u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich
velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se
mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.“
Marek 10,42–43
Zachariáš 9,9–12
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08.10.
15.10.
22.10.
29.10.
31.10.
05.11.
12.11.
19.11.
22.11.

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém
bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy,
chválami a zpěvem.
Koloským 3,16
Izaiáš 26,7–15
Zachariáš 6,1–8

1617 V Praze zemřel Mikuláš Albert z Kaménka.

04.06.
05.06.
11.06.
18.06.
25.06.
02.07.
09.07.
16.07.
23.07.
30.07.
06.08.
13.08.
20.08.
27.08.
03.09.
10.09.
17.09.
24.09.
01.10.
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LISTOPAD

Neděle svatodušní . . . . . . . . . . . . . . . J 16,5–15
Svatodušní pondělí . . . . . . . . . . . . . Gn 11,1–9
Neděle sv. Trojice . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 6,1–13
1. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 5,39–47
2. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Mt 22,1–14
3. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . L 15,1–10
4. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Gn 50,15–21
5. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 1,35–42
6. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Dt 7,6–12
7. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 6,30–35
8. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . Iz 2,1–5
9. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Mt 7,24–27
10. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Ex 19,1–6
11. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mt 21,28–32
12. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Iz 29,17–24
13. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mk 3,31–35
14. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mk 1,40–45
15. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . L 18,28–30
16. neděle po sv. Trojici – Den díkůvzdání
za úrodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 58,7–12
17. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mk 9,17–27
18. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mk 10,17–27
19. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mk 1,32–39
20. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Gn 8,18–22
Den reformace . . . . . . . . . . . . . . Mt 10,26b–33
21. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mt 10,34–39
22. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . L 11,14–23
23. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . L 16,1–9
Den přímluv a modliteb . . . . . . . Mt 12,33–37

Den přímluv a modliteb
Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům.
Přísloví 14,34 K
22. středa Pomoz svému lidu a požehnej svému dědictví 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, Hospodine, 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

Díla Jednoty
• Hvězdné návrší (domov pro mentálně postižené
arabské dívky v Ramallah u Jeruzaléma)
• Archiv UF v Ochranově
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
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Adresář Ochranovského seniorátu při
Českobratrské církvi evangelické –
misijní provincie Jednoty bratrské
http://www.jednotabratrska.cz
Jablonec nad Nisou
Máchova 29, PSČ 466 01
tel. 481 011 021; jablonec-ochr@evangnet.cz
Kazatelka (D): Anna Halamová (∗ 1982)
tel. 737 579 930; anna.halamova@evangnet.cz
Kurátor: Robert Bubeník
Ne + Nb 9.30, Bh st. 18.00
Koberovy
Smrčí 41, 513 01 Semily
Kurátor: Aleš Kačer
Administrováno ze Železného Brodu
Ne 9.00 (kromě 1. neděle v měsíci)
Potštejn
Českých bratří 10, PSČ 517 43
Kazatelka (D): Naďa Běťáková (∗ 1958)
tel. 732 126 436; nadabetakova@seznam.cz
Kurátor: Daniel Vacovský
tel. 494 530 131; daniel.vacovsky@seznam.cz
Ne + Nb 9.30 (od 9.00 chvály), Bh st. 18.00

Tanvald
Tyršova 1135, 468 51 Smržovka; tel. 483 322 042
Kurátor:
tel.
Administrováno z Rovenska
Ne 10.00 Tanvald – DDM (vedle Grandhotelu)
Kazatelská stanice: Kořenov – kostelíček
Ne červenec–srpen 10.00
Rovensko pod Troskami
Revoluční 399, PSČ 512 63; tel. 481 382 189
Kazatelka (P): Hana Jalušková (∗ 1947)
tel. 720 268 669; hana.jaluskova@evangnet.cz
Kurátorka: Irena Votočková
Ne 9.30, Do út. + pá. 13.30–15.00
155
1
2
3
4
5

březen
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

květen
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

1
2
3
4

červen
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25

1
2
3
4
5
6

srpen
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

1
2
3
4
5

listopad
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

1

2
3
4
5
6
7
8

leden
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

1
2

3
4
5
6
7
8
9

duben
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23

24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3
4
5
6
7
8
9

1

2
3
4
5
6
7
8

červenec
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
říjen
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

únor
13 20 27
14 21 28
15 22
16 23
17 24
18 25
19 26

28
29
30
31

27
28
29
30

září
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

prosinec
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24

27
28
29
30
31

26
27
28
29
30

25
26
27
28
29
30

25
26
27
28
29
30
31

150

Poznámky
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Praha
Kancelář: Hornoměcholupská 28, Praha 10 - Hostivař
Korespond. adresa: Čajkovského 8, 130 00 Praha 3
e-mail: uf.praga@centrum.cz
Kazatelka (D): Eva Šormová (∗ 1956)
tel. 604 353 326
e-mail: sormovaeva@seznam.cz
Kurátorka: Eva Kejřová
Ne + Nb 9.30 v Domově Sue Ryder
Michelská 1/7, Praha 4 - Michle (1. ne. VP)
Po domluvě s kazatelkou: matky, konfirmandi, školáci,
předškolní děti, třicátníci
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13. Evropská kontinentální (sbory v Německu, Holandsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku – založena 1722).
14. Velká Británie (sbory ve Velké Británii a Severním Irsku – založena 1724)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jihoamerický region:
Guyana (přijata 2016)
Honduras (založena 1930)
Jamajka a Kajmanské ostrovy (založena 1754)
Kostarika (založena 1988)
Nikaragua (založena 1849)
Surinam (založena 1735)
Západoindická (sbory na Panenských ostrovech
a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, Tobago 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

Evropský region:
12. Česká
11.
8.
9.
10.
6.
7.
2.
3.
4.
5.
1.

Africký region:
Jižní Afrika (západní oblast – založena 1737, obnovena 1792 – a východní oblast – založena 1828)
Kongo
Malawi
Tanzanie jih (s centrem v Tukuyu – zal. 1891)
Tanzanie jihozápad (s centrem v Mbeya – založena 1977)
Tanzanie Kigoma – Tanganika (přijata 2012)
Tanzanie Rukwa (s centrem v Sumbawanga –
založena 1984)
Tanzanie sever – Arusha (přijata 2012)
Tanzanie východ (přijata 2014)
Tanzanie západ (s centrem v Tabora – založena
1897)
Zambie (přijata 2014)
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Seniorátní výbor
senior: Ondřej Halama (∗ 1956)
tel. 737 976 030; ondrej.halama@tiscali.cz
náměstek seniora: Eva Šormová (∗ 1956)
tel. 222 716 862, 604 353 326
e-mail: sormovaeva@seznam.cz
seniorátní kurátorka: Jana Uhlířová (∗ 1949)
tel. 605 130 031; jana.uhlirova@pedf.cuni.cz
náměstek kurátorky: Vojtěch Marek (∗ 1947)
tel. 732 455 413

Unitas fratrum –
světová Jednota bratrská
146
151
Turnov
Na Sboře 80, PSČ 511 01
tel. 481 320 058; e-mail: turnov@evangnet.cz
Kazatel (P): Ondřej Halama (∗ 1956)
tel. 737 976 030; e-mail: ondrej.halama@tiscali.cz
Kurátorka: Jitka Pernerová
Ne + Nb 9.00 (2. ne. rodinné), Ml pá. 18.00
Ujkovice
č. p. 63, 294 04 Dolní Bousov
tel. 721 113 872; e-mail: ujkovice@evangnet.cz
Kazatel: Václav Hájek (∗ 1961), tel. 774 512 039
Kurátorka: Marie Nešněrová
Ne 9.00; Administrováno z Turnova

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Jungmannova 9, pošt. př. 466, 111 21 Praha 1
tel. 224 999 211; e-mail: srcce@srcce.cz
Ředitelství Evropské kontinentální provincie
Evangelische Brüder-Unität
web: http://www.ebu.de/
Herrnhut:
Vogtshof, Postfach 21, D–02745
tel. 0049–35873/487–0; fax: 0049–35873/487–99
e-mail: information@ebu.de
Bad Boll:
Unitätshaus, Badwasen 6, D–73087
tel. 0049–7164/9421–0; fax: 0049–7164/9421–99
e-mail: brueder-unitaet@bb.ebu.de
CB Zeist:
Zusterplain 20, NL–3703
tel. 0031–30/692 48 33; fax: 0031–30/691 96 39
e-mail: info@ebg.nl

Železný Brod
Komenského 603, 468 22; tel. 483 389 231
Kazatel (P): Jiří Polma (∗ 1950)
tel. 739 244 649; e-mail: jiri.polma@seznam.cz
Kurátorka: Marcela Pallová
Ne 9.00 Bh pá. 17.00
Zkratky
(P) – presbyter
Ne – nedělní shromáždění
Nb – dětská nedělní besídka
děti – předškoláci a mladší školáci
matky – biblická hodina matek

(D) – diakon
Bh – biblická hodina
Do – dorost
Ml – mládež

Na mateřské dovolené
Dagmar Kubíčková (∗ 1981)
tel. 608 155 113; dagmar.oupicka@evangnet.cz
Poradní odbor mládeže
e-mail: ochranovska-mladez@evangnet.cz
web: http://www.jednotabratrska.cz/mladez
předsedkyně: Lucie Lehovcová
tel. 736 433 566; lucie lehovcova@seznam.cz
Petra Šlapánková
tel. 603 184 748; slapankova.p@centrum.cz
Eva Šormová, 604 353 326; sormovaeva@seznam.cz
Iva Zastko, 604 802 398; spatenkovaiva@seznam.cz
Jitka Pernerová (∗ 1940)
Ohrazenice 195, 511 01 Turnov
e-mail: bperner@seznam.cz

Květoslava Uhrová (∗ 1924)
Sokolovská 114, 186 00 Praha 8

Pověřené pro práci se sestrami
Libuše Bernardová (∗ 1952)
Brechtova 779, 149 00 Praha 4
tel. 602 390 157; e-mail: e.bernardova@centrum.cz
Kazatelé povolaní k jiné službě
docent na ETF UK: Jindřich Halama jr. (∗ 1952)
463 65 Jindřichovice pod Smrkem 290
tel. ETF: 221 988 321 e-mail: halama@etf.cuni.cz
152

Růžena Halamová (∗ 1929)
Na Sboře 80, 511 01 Turnov
tel. 732 844 432
e-mail: Jindrich.Halama@seznam.cz
Vdovy po kazatelích
Emerité
Miroslav Matouš (∗ 1921)
Oblouková 38, 101 00 Praha 10-Vršovice
tel. 733 684 083
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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.

26.11.
03.12.
10.12.
17.12.
24.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

Poslední neděle církevního roku L 12,42–48
1. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . Zj 5,1–14
2. neděle adventní . . . . . . Iz 63,15–19; 64,1–3
3. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . Ř 15,4–13
4. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . 2K 1,18–22
Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 7,10–14
1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1J 3,1–6
2. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . . Zj 7,9–17
Neděle po Vánocích – závěr roku . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ex 13,20–22

