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Úvodní slovo k 288. ročníku Hesel
Bůh praví: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo
z pramene vody živé. Zjevení 21,6
Milé čtenářky, milí čtenáři !
Žízeň je bytostnou lidskou zkušeností. Kdokoli někdy putoval krajinou, má s tím své zkušenosti. Buď
jsme si vzali na cestu pití málo nebo se naše pouť
ukázala delší, než jsme původně předpokládali. Bible používá obraz žízně v mnoha podobách. Židé při
putování pouští získávali vodu ze skal. Prorok Eliáš
putuje k smrti vyčerpaný pouští, tu se mu zjeví anděl se džbánem vody. A konečně, Ježíš nabírá ženě
u studny vodu, aby tím zdůraznil význam vody jako daru života. Také nám dává „vodu života“ svým
působením a svými slovy. Pro konec všech dní, v nebeském Jeruzalému, vidí prorok tento nevyčerpatelný
a všem dostupný zdroj, tekoucí v Božím městě.
Tento text z Janova Zjevení byl, jako Heslo roku
2018, vybrán Ekumenickou pracovní skupinou.
Ochranovská Jednota bratrská, při budování svých
sídel, umisťovala zdroj vody uprostřed zástavby,
jako střed křižovatky cest. Ježíš Kristus, ukřižovaný
a zmrtvýchvstalý, stojí uprostřed – jako voda života.
Tak i tato Hesla pro rok 2018 by nám měla sloužit
jako každodenní doušek a průvodce při naší cestě ke
studni.
Pro každý den roku jsou vybrány texty ze Starého i
Nového zákona, které se vzájemně doplňují. K tomu
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můžete připojit píseň, modlitbu či jiný vhodný text.
Jste pozváni zastavit se a přijmout to, co chce Písmo
sdělit do vašeho každodenního života. Naše zkušenosti s tímto slovem budou určitě rozličné, ne každého osloví stejným způsobem. Nebo naopak: pro mne
třeba cizí či nepřípadné slovo, může jinému pomoci
a povzbudit jej. A pokud by se vám zdál odstup k
biblickému slovu příliš veliký, můžeme Boží hlas slyšet z verše písně nebo při modlitbě. Každodenně, ve
všech textech platí příslib a jistota, že Bůh nám poskytne vše potřebné k životu. Využijme tuto nabídku
pravidelným čtením Hesel a Bible.
Vaše Ochranovská Jednota bratrská

Výročí 2018
Mikuláš Klaudyán byl vskutku renesančním mužem
– úspěšný lékař a lékárník, ovládající řadu jazyků,
fušoval notně i do tiskařiny: Několik let v Norimberku u Hieronyma Hoeltzela vydával české evangelické
tisky, m.j. traktát biskupa Lukáše Pražského či herbář
br. Jana Černého, až si u katolické cenzury vysloužil pověst nežádoucího kacíře. Proslavil se vydáním
mnohabarevného alegorického listu s mapou Čech,
ale začátkem roku 1518 Norimberk opustil a přestěhoval se do Mladé Boleslavi. Zde na Karmeli si hned
zřídil vlastní tiskárnu, ve které během roku 1518 vydal neuvěřitelné množství publikací; z nich zejména
vyniká Zákon nový, vydaný pro potřeby jednoty bra-
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trské a utrakvistů. V polemické předmluvě vysvětluje,
jak si populární tisky Pražské, Kutnohorské i Benátské bible počínají v překladech svévolně a do jazyka
zavádějí nepřípustné novoty. Proto si Klaudián pro
tisk upravil dřívější utrakvistický rukopis, aby se nekazila stará víra. Na obálce letošních Hesel se můžeme
potěšit ukázkou z jeho 500 let starého tisku – verše
hesla pro rok 2018 v kontextu zní (Zj 21,5b–7):
Aj nové činím všecky věci. A řekl mi: Piš! Neb tato slova
převěrná jsú a pravá. I řekl mi: Stalo se jest. Já jsem alfa
i o., počátek i konec. Já žíznivému dám z studnice vody
živé darmo. Kdo zvítězí, bude těmi věcmi vládnúti a budu
jemu za Boha a on bude mně za syna.
O sedm let později (1525) bratří na Karmeli tisknou překlad Nového zákona od br. Lukáše. Uvedené tisky
předcházely překlad Blahoslavův; letos si připomínáme
450. výročí jeho druhého vydání v Ivančicích roku 1568;
ukázku z něj jsme vybrali pro zadní stranu obálky
Hesel. Bratrská tiskárna byla pak přenesena do Kralic, proslavených tiskem kompletně přeložené bible
včetně apokryfů. Z bohaté produkce bratrských tisků
vzpomínáme rok 1618: Poslední vydání notovaných
Písní evangelických a dvoudílné Modlitby kazatelské.
Záležitosti víry a politiky se ovšem často prolínají. Prvotní nadšení nekatolíků po Rudolfově majestátu
(1609) netrvalo dlouho; vloni jsme si připomínali, jak
se nechali zastrašit a na zemském sněmu 1517 přijali
za českého krále Ferdinanda Štýrského. Centralizace moci a rekatolisace nabírala na síle, až se bratrští
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Použité překlady bible a písně
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 sedmině 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 další sedmině případů, 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
Bg – Václav Bogner: Žalmy; ČKCh, Praha 1973
F – Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich 1998
J – Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dagmar Halasovi); Karmelitánské nakladatelství, 2010
Ku – P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a
kantik římského breviáře; Křesťanská akademie,
Řím 1970
P – Nový zákon – z původního řeckého znění přel.
Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 1970

stavové (Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic, Václav Budovec z Budova, Václav Vilém z Roupova, Martin
Fruwein, . . .) spolu s lutherány (Matyáš Thurn, Jáchym Ondřej Šlik, . . .) a dalšími stavy rozhodli svůj
odpor demonstrovat způsobem, který si letos připomínáme jako pražskou defenestraci 1618. Následuje budování stavovské armády a otevřená vzpoura proti císaři. A vzpomínáme-li letos zároveň 100. výročí konce
I. světové války, nemůžeme nepřipomenout 400. výročí počátku války třicetileté s neblahými konci.
Nejednotnost, neshody, hádky, pomluvy, nekoncepčnost, lakota, touha po moci, po majetku, po pomstě – to vše jako temný stín provázelo boj za náboženskou svobodu se zbraní v ruce. Kam se jednota
bratrská dostala sto padesát let po Chelčickém?
Záležitosti politiky a víry postupovaly ruku v ruce
další století, zažívali jsme to za diktatury komunistů, zažíváme to i nyní. Lze se vůbec poučit z dějin?
V následujících letech si můžeme postupně připomínat dobu před čtyřmi sty lety. Není to až tak dávno.
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R – Hlas Páně tříští cedry – Žalmy v překladu Václava
Renče; Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří
2010
S – Bible česká – Dr. Jan Lad. Sýkora; Praha 1922–23
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.
U písní 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
Trojverší u týdnů a jiných příležitostných dnů pocházejí z básnických sbírek Miroslava Matouše Stopy
v rose a Stopy v trávě; vydala Brněnská diecéze CČSH
v letech 2015 a 2016.
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Vysvětlení k soustavě Hesel
Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva či více
obsahově souvisejících textů:
• 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).
• Doplňující texty: trojverší a sloky písně u měsíců,
týdnů, nedělí a významných dnů.
Nedělím předchází heslo pro celý následující týden. Neděle jsou zakončeny odkazy 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 jako Predigt)
uvádíme zvlášť jakožto Perikopy na str. 144.
Všední dny jsou zakončeny odkazy do dvou oddílů
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.
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Denní modlitby
Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za
Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za
požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení 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 křesťanská výchova, 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.
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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.
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Modlitební stráž Jednoty bratrské
31. 12.–18. 1. *
19. 1.–23. 1.
24. 1.–31. 1.
1. 2.–3. 2.
4. 2.–7. 2.
8. 2.–25. 2.
25. 2.–14. 3. *
15. 3.–22. 3.
22. 3.–31. 3. *

USA jih
Kostarika
Guyana
Česká misijní provincie
Česká provincie
Surinam
Tanzanie západ
Aljaška
Evropská kontinentální provincie
a dílo jednoty na Hvězdném návrší
1. 4.–14. 4.
Západoindická provincie
15. 4.–16. 4.
Labrador
16. 4.–17. 4. * Kongo
18. 4.–19. 4.
Tanzanie, provincie u jezera Tanganika
20. 4.–7. 5.
Jamajka a Kuba
8. 5.–25. 5.
Honduras
25. 5.–25. 6. * Jižní Afrika
26. 6.–9. 7.
Velká Británie a Jižní Asie
10. 7.–23. 7.
Tanzanie Rukwa
24. 7.–6. 9.
Tanzanie jih a Malawi
7. 9.–5. 10.
Nikaragua
5. 10.–6. 10. * Zambie
7. 10.–30. 11. Tanzanie jihozápad
1. 12.–31. 12.
USA sever
* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým
pásmům
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Vydání Hesel v rozličných jazycích

Modlitební stráž České misijní provincie
(Ochranovského seniorátu při ČCE)
hodina čtvrtek
od–do 1. února

pátek
2. února

sobota
3. února

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

Praha
Rovensko
Tanvald
Turnov
Ujkovice
Železný Brod
Jablonec
Koberovy
Potštejn
Praha
Rovensko
Tanvald

Turnov
Ujkovice
Jablonec
Jablonec
Koberovy
Potštejn
Praha
Rovensko
Tanvald
Turnov
Ujkovice
Železný Brod

Železný Brod
Koberovy
Potštejn
Praha
Rovensko
Tanvald
Turnov
Ujkovice
Železný Brod
Jablonec
Koberovy
Potštejn

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
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LEDEN

LEDEN
Sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn
a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk
a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije
v tvých branách.
5. Mojžíšova 5,14
Spočívám v klidu
a moje duše tančí,
mlčím a má duše zpívá.
Nový Rok
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Koloským 3,17
1. pondělí Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo.
5. Mojžíšova 5,32
Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné
ovoce a budete mými učedníky.
Jan 15,8
Lukáš 4,16–21
Jakubova 4,13–15
Žalm 97
2. úterý Hospodin mě poslal pozvednout truchlící
na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku,
olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha
beznaděje.
Izaiáš 61,1. 3

LEDEN
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Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím.
Matouš 11,28 P
Jozue 24,1–26
Jan 1,19–28
3. středa Vrať se, má duše, k svému klidu, vždyť
Hospodin ti prokázal dobrodiní.
Žalm 116,7 Z
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v Kristu Ježíši.
Filipským 4,19
2. Mojžíšova 2,1–10
Jan 1,29–34
4. čtvrtek Nikoli proto, že byste byli početnější než
kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás, vás je přece méně než kteréhokoli lidu – ale
protože vás miluje.
5. Mojžíšova 7,7–8
Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil,
ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic –
aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
1. Korintským 1,28–29
1. Mojžíšova 21,1–7
Jan 1,35–51
5. pátek Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels
mne, a silou obdařils duši mou.
Žalm 138,3 K
Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě
v Kristu, vás, když na krátko snesete utrpení, sám
utvrdí, upevní, posilní.
1. Petrova 5,10 Ž
1. Mojžíšova 9,12–17
Jan 2,1–12
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Zjevení Páně – Epifanias
Tma přechází a pravé světlo už svítí. 1. Janova 2,8b P
6. sobota Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho
paže se ujme vlády.
Izaiáš 40,10
Slitovný a milosrdný náš Bůh, vycházející z výsosti,
nás navštíví, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu
smrti.
Lukáš 1,78–79 P
Matouš 2,1–12
Efezským 3,2–6
Jan 2,13–25
1. neděle po Zjevení Páně
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Římanům 8,14
Bosou stopou
prosvětleny jsou
cesty Páně.
7. neděle Hospodin mluvil k Mojžíšovi: Povolám jim
proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím
svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.
5. Mojžíšova 18,18
Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme
toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše,
syna Josefova z Nazareta.“
Jan 1,45

LEDEN

11. čtvrtek Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti
na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit
od Boha a pokořen.
Izaiáš 53,4
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
2. Korintským 5,21
Efezským 1,3–10
5. Mojžíšova 1,19–33
12. pátek Hospodin sejme potupu svého lidu z celé
země.
Izaiáš 25,8
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Římanům 12,12
Koloským 2,1–7
5. Mojžíšova 1,34–46
13. sobota Jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.
Izaiáš 55,9 K
Dosud poznávám jen částečně, potom však poznám
zcela, jak i sám budu poznán. 1. Korintským 13,12 Ž
Matouš 6,6–13
5. Mojžíšova 2,1–15
Alianční modlitební týden
2. neděle po Zjevení Páně
Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala
skrze Ježíše Krista.
Jan 1,17
Také schodiště,
vedoucí do Nebe,
má zábradlí.
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Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést.
Matouš 3,13–17

Římanům 12,1–8

417,1
Žalm 96

8. pondělí Duch odchází, on se vrací do své země,
tím dnem berou za své jeho plány.
Žalm 146,4
Kdo z vás si může svým staráním prodloužit život
o jedinou píď?
Matouš 6,27 P
Skutky 10,37–48
Jan 3,1–21
9. úterý Svlažuješ hory z výsostí svých, aby ovocem
činů tvých sytila se země.
Žalm 104,13 K
Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý
čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.
Skutky 14,17
1. Korintským 2,11–16
Jan 3,22–36
10. středa Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils
mě.
Izaiáš 12,1
Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.
1. Tesalonickým 5,9
Římanům 8,26–30
5. Mojžíšova 1,1–18

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem,
zrak se proto klidně dívá
v dálnou, neznámou mi zem.
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14. neděle S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil,
dopřával Hospodin zdaru.
1. Mojžíšova 39,23
Ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako by
to pocházelo od nás, ale když na něco stačíme, je to
od Boha.
2. Korinťanům 3,5 P
Opatruj mě z vysokosti,
Bože můj, plný milosti,
zbav mě, prosím, všeho zlého,
hříšného i bolestného.
Nedej zahanbenu býti
tomu, kdo tě žádá ctíti;
nespustím se, Pane, tebe,
až mu ruku podáš z nebe.
Jan 2,1–11

Římanům 12,4–16

ZCČSH 26,1.3
Žalm 55

15. pondělí Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte
celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.
1. Samuelova 12,24
Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm,
kdo se ho bojí.
Lukáš 1,50
5. Mojžíšova 4,5–13
5. Mojžíšova 2,16–25
16. úterý Nebudeš toužit po domě svého bližního,
vůbec po ničem, co mu patří.
5. Mojžíšova 5,21
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Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť
i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn
tím, co má.
Lukáš 12,15
Římanům 9,31–10,8
5. Mojžíšova 3,12–29

Neboť Bůh, který řekl „ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil
naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve
tváři Kristově.
2. Korintským 4,6
5. Mojžíšova 33,1–16
5. Mojžíšova 5,1–22

17. středa Budou mým zvláštním vlastnictvím, budu
k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu,
jenž mu slouží.
Malachiáš 3,17

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

Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát
se Božími dětmi.
Jan 1,12
Galatským 5,1–6
5. Mojžíšova 4,1–14

V nebetyčnu Bůh
otevřel bránu
a bezedno překlenul mostem.

18. čtvrtek Ty jsi naděje všech končin země i zámořských dálav.
Žalm 65,6 Z

21. neděle Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad
každé své jméno.
Žalm 138,2

Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste
dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
Efezským 2,17
Skutky 15,22–31
5. Mojžíšova 4,15–24
19. pátek Slova Boží jsou slova ryzí jako stříbro tavené ve hliněné peci a sedmkrát pročištěné.
Žalm 12,7 F
Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova
života.
Filipským 2,15–16
Jeremiáš 14,1–9
5. Mojžíšova 4,25–40

Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat,
aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych
byl v nich.
Jan 17,26
Král věčný nás požehnej
požehnáním svatým
a všecko nám dobré dej,
chudým i bohatým;
račiž nás naplniti
svou svatou milostí,
potom k tobě přijíti
do věčné radosti!

20. sobota I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
1. Mojžíšova 1,3

Matouš 17,1–9

23

LEDEN

22. pondělí Bůh zná tajnosti srdce.

LEDEN
Žalm 44,22 Z

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je
živ: „Vím o tvém soužení a o tvé chudobě.“
Zjevení 2,8–9
2. Korintským 3,9–18
5. Mojžíšova 5,23–33
23. úterý Hospodin byl se Samuelem a nedopustil,
aby některé z jeho slov padlo na zem.
1. Samuelova 3,19
Od vás se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii
a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není
třeba, abychom o tom vůbec mluvili.
1. Tesalonickým 1,8
Jan 1,43–51
5. Mojžíšova 6,1–9
24. středa Pane, pomoz, dobrých ubývá, mezi lidmi
se vytrácí věrnost.
Žalm 12,2 Ku
Modlete se, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu,
abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo.
Koloským 4,3
Jan 3,31–46
5. Mojžíšova 6,10–25
25. čtvrtek Neodpírej dobrodiní tomu, kdo na ně má
právo, když je v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27 J
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
Zjevení 1,1–8
5. Mojžíšova 7,1–11

2. Korintským 4,6–10

EZ 485,1
Žalm 54
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26. pátek Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil,
nezavrhl jsem tě.
Izaiáš 41,9
Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
Římanům 11,29
1. Korintským 2,6–10
5. Mojžíšova 7,12–26
27. sobota Dobrota a milosrdenství následovati mne
budou po všecky dny života mého, a přebývati budu
v domě Hospodinově za dlouhé časy. Žalm 23,6 K
Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří
tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá
soudu, ale přešel již ze smrti do života.
Jan 5,24
4. Mojžíšova 6,22–27
5. Mojžíšova 8,1–20
Neděle Bible
Septuagesimae
(70 dní před velikonocemi)
Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby
o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18
Viny by zůstaly
bezbřehým mořem,
nebýt milosti Boží.
28. neděle Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný,
naději slož v Hospodina!
Žalm 27,14

25

LEDEN

Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán
nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování.
Jakubova 5,11
Pán Bůh je síla má, všecka obrana má;
bezpečně má státi, aniž se lekati
duše má.
Matouš 20,1–16a

1. Kor. 9,24–27

ÚNOR

ÚNOR
Velmi blízko tebe jest slovo, v ústech tvých a v srdci
tvém, abys to činil.
5. Mojžíšova 30,14 K
Lidská řeč
nevznikla proto,
aby zakryla prázdnotu mysli.

379,1

Žalm 119,73–80

29. pondělí Dám jim jedno srdce a vložím do jejich
nitra nového ducha.
Ezechiel 11,19
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
2. Korintským 5,17
Lukáš 19,1–10
5. Mojžíšova 9,1–14
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1. čtvrtek Nebudou žízniti, když je po pustinách povede, vody ze skály jim vyvede.
Izaiáš 48,21 K
Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere
vody života.
Zjevení 22,17
1. Korintským 3,1–8
5. Mojžíšova 10,10–22

30. úterý Kéž nám žehná všemohoucí Bůh! Nechť
ho v bázni všecka země vzývá!
Žalm 67,8 R

2. pátek Bude někdo učit Boha vědomostem? On
soudí přece i vysoko postavené.
Jób 21,22

Budete schopni pochopit – jako všichni ostatní křesťané – celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznáte
Kristovu lásku, přesahující všechno poznání a dosáhnete plné míry Božích darů.
Efesanům 3,18–19 P
5. Mojžíšova 7,6–12
5. Mojžíšova 9,15–29

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává
milost.
1. Petrova 5,5
Malachiáš 3,13–18
5. Mojžíšova 11,1–12

31. středa Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně
vyvýšil.
2. Mojžíšova 15,1

3. sobota Jak převelmi drahé jest milosrdenství tvé,
Bože, a protož synové lidští v stínu křídel tvých doufají.
Žalm 36,8 K

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme
nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.
1. Janova 3,1
Římanům 4,1–8
5. Mojžíšova 10,1–9

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
Židům 10,35
1. Korintským 1,26–31
5. Mojžíšova 11,13–32

27

ÚNOR

ÚNOR

28

Sexagesimae
(60 dní před velikonocemi)

6. úterý Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti.
Žalm 119,37 K

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce.
Židům 3,15 P
Člověk jsoucí
toliko sám sobě
– zapouzdřený vesmír.

Nenechte se svést všelijakými cizími naukami. Je dobře, když má člověk srdce utvrzené milostí.
Židům 13,9 P
Ezechiel 33,30–33
5. Mojžíšova 15,1–11

4. neděle „Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh.
Izaiáš 40,1

7. středa Jákob zvolal: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.
1. Mojžíšova 28,17

Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.
Lukáš 19,10 Ž
Slyš mou prosbu, Hospodine,
ať má duše nezahyne,
mé přijď k tobě volání,
sám ty jsi mé doufání.
Přede mnou tvář neukrývej,
blízko v soužení mi bývej,
když lkám, nakloň ucha svého
a těš ducha truchlivého.
Lukáš 8,4–15

Židům 4,12–13

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
Lukáš 6,43–49
5. Mojžíšova 15,12–18
8. čtvrtek Budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí.
Ezechiel 34,28

EZ 102,1
Žalm 119,81–88

5. pondělí Rozjímej nad knihou zákona ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno.
Jozue 1,8
Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.
Lukáš 11,28
5. Mojžíšova 32,44–47
5. Mojžíšova 12,1–12

Zůstává ještě v platnosti onen sváteční odpočinek,
vyhrazený Božímu lidu.
Židům 4,9 P
1. Tesalonickým 1,2–10
5. Mojžíšova 16,1–17
9. pátek Tvé, ó Hospodine, jest spasení, a nad lidem
tvým požehnání tvé.
Žalm 3,9 K
Bůh spasil nás, a povolal povoláním svatým, ne podle
skutků našich, ale podle uložení svého a milosti nám
dané v Kristu Ježíši.
2. Timoteovi 1,9 K
2. Timoteovi 3,10–17
5. Mojžíšova 16,18–20
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10. sobota Bůh zachová mír v končinách tvých.
Žalm 147,14 F

12. pondělí Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých
plamenů sluhy.
Žalm 104,4

Ať vám v srdci vládne Kristův pokoj: to je přece cíl
vašeho povolání.
Kolosanům 3,15 P
Matouš 13,31–35
5. Mojžíšova 17,14–20

Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký
vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim
ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým.
Skutky 2,2–4
Lukáš 13,31–35
5. Mojžíšova 18,9–22

Estomihi
(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3)
Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní
všechno, co je psáno u proroků.
Lukáš 18,31
Není vírou vrstvení
ani skládání mozaiky,
ale zrcadlení nebes.
11. neděle Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy
a říkají: „Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?“ Izaiáš 29,15
Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj. Jan 18,37 K
Studně nepřevážená
všech Božských milostí,
k tobě úpí duše má,
tvých žízníc sladkostí,
Bože, Duchu svatý,
jenž posavad v dařích svých,
předrahých a rozkošných,
přehojně bohatý.
Marek 8,31–38

31

1. Korintským 13,1–13

13. úterý Počátek poznání je bázeň před Hospodinem.
Přísloví 1,7
Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně,
se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali
jeho vůli.
Koloským 1,9
Lukáš 5,33–39
5. Mojžíšova 19,1–13
Začátek postní doby
14. středa Poslouchejte hlasu mého, a budu vaším
Bohem, a vy budete mým lidem.
Jeremiáš 7,23 K
Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Jan 8,31–32
Matouš 6,16–21
5. Mojžíšova 21,1–9

145,1
Žalm 31
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Žijme podle pravdy a v lásce, a tak porosteme po
všech stránkách s Kristem, jenž je naše hlava.
Efesanům 4,15 P
Koloským 3,5–11
5. Mojžíšova 24,6–22
16. pátek Vzývej mne v den úzkosti, vysvobodím tě
a budeš mne velebit.
Žalm 50,15 Ku
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli
milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Židům 4,16
Římanům 7,14–25
5. Mojžíšova 25,1–16
17. sobota Jsem, Pane, připraven zpívat a hrát ti. Procitni, má duše!
Žalm 108,2 R
Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo
dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
Jakubova 5,13
Zachariáš 7,2–13
5. Mojžíšova 26,1–15
Invocavit
(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15)
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1. Janova 3,8b
V jiném rozměru než tělo
stoupá i padá
duše člověka.

15. čtvrtek Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš
srdce a že máš zalíbení v přímosti.
1. Paralipomenon 29,17

ÚNOR
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18. neděle Neboj se, Sione! Nechť nemdlejí ruce tvé.
Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný.
Sofoniáš 3,16–17 K
Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem.
Židům 12,12–13
Pán Bůh je síla má,
všecka obrana má!
Bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
Matouš 4,1–11

Židům 4,14–16

EZ 182,1
Žalm 91

19. pondělí Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já
a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24,15
Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajemství Božích. 1. Korintským 4,1 K
2. Tesalonickým 3,1–5
5. Mojžíšova 27,1–10
20. úterý Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.
Žalm 111,4 K
Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na
krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na
těle Kristově?
1. Korintským 10,16
Jób 1,1–22
5. Mojžíšova 27,11–26
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21. středa Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele
bude též uzavírat váš průvod.
Izaiáš 52,12

Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Musíme mnohem více pozornosti věnovati tomu, co
jsme slyšeli, abychom se snad neminuli s přístavem.
Židům 2,1 P
5. Mojžíšova 8,11–18
5. Mojžíšova 30,11–20

Reminiscere
(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.
Žalm 25,6)

22. čtvrtek Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn,
aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?
4. Mojžíšova 23,19
Ježíš řekl Petrovi: Ty malověrný, proč jsi pochyboval?
Matouš 14,31
Jakubova 4,1–10
5. Mojžíšova 31,1–8
23. pátek Tento ubožák volal a Hospodin slyšel a ze
všech jeho úzkostí ho vytrhl.
Žalm 34,7 Z
Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.
Matouš 5,4 K
Židům 2,11–18
5. Mojžíšova 33,1–29
1518 V Přerově zemřel biskup Tůma Přeloučský.

24. sobota Očisti si srdce od zlého, abys byl zachráněn. Jak dlouho ještě budeš v nitru ukrývat své hříšné
myšlenky?
Jeremiáš 4,14 J

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za
nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8
Je jaký rozdíl
mezi odpuštěním vin
odčiněných a neodčiněných?
25. neděle Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost.
Žalm 89,15
Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské.
Matouš 5,10 K
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.

Odložte všechno, co je ošklivé, a buďte vnímaví pro
slovo, které do vás bylo vloženo a může zachránit
vaši duši.
Jakubův 1,21 P
Římanům 6,12–18
5. Mojžíšova 34,1–12

Marek 12,1–12
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26. pondělí Zhřešili jsme i s otci svými, neprávě jsme
činili, a bezbožnost páchali.
Žalm 106,6 K
Zbav nás od zlého.
1. Mojžíšova 37,3–36

Matouš 6,13 K
Jan 11,1–16

27. úterý Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet!
Žalm 139,17
Ať nás srdce obviňuje z čehokoliv, Bůh je větší než
naše srdce a zná všecko!
1. Janova 3,20
Jób 2,1–10
Jan 11,17–31
28. středa Služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí;
vždyť jsou jen nicotou.
1. Samuelova 12,20–21
Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle
Páně.
Efezským 5,17
Jan 16,29–33
Jan 11,32–45

Římanům 5,1–11

278,1
Žalm 35,1–16
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Když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil.
Jan 19,30 K
Do hlubiny,
kam se nelze promyslet,
nutno se probolet.
1. čtvrtek Kdo je ten muž, který se Boha bojí? Jemu
ukáže cestu, kterou by zvolit měl.
Žalm 25,12 F
K tomu jste byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás
a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
1. Petrova 2,21
1. Janova 1,8–2,2–6
Jan 11,46–57
1457 Začátek Jednoty bratrské v Čechách

Ženy zvou ke světovému dni modliteb
2. pátek Bůh zná to, což jest v temnostech, a světlo
s ním přebývá.
Daniel 2,22 K
Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve
mne věří, nezůstal ve tmě.
Jan 12,46
2. Korintským 13,3–9
Jan 12,1–11
3. sobota Jakmile ke mně Bůh promluvil, vstoupil
do mne duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho
k sobě mluvit.
Ezechiel 2,2
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Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“ Ježíš jí řekl:
„Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“ Jan 4,25–26
Galatským 2,16–21
Jan 12,12–19

5. pondělí Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak
vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu
ubitý, kdo se třese před mým slovem.
Izaiáš 66,2

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

A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli
tak opuštěni a rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře.
Matouš 9,36 K
Lukáš 14,25–35
Jan 12,20–26

Ježíš řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět,
není způsobilý pro království Boží.
Lukáš 9,62
Pták vzduchem,
ryba vodou,
vírou nesen je člověk.
4. neděle I kdyby mě opustil můj otec, moje matka,
Hospodin se mě vždy ujme.
Žalm 27,10
Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni
do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme
pronásledováni, ale nejsme opuštěni.
2. Korintským 4,8–9
Mne zajmi, Pane můj,
pak volný ihned jsem,
mne donuť, bych svůj schoval meč
a budu vítězem.
Já klesám ve vřavě,
když sám jsem svoje stráž,
ty uvězni mne v loktech svých,
pak silna jest má páž.
284,1
Lukáš 9,57–62

Efezským 5,1–8
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Žalm 35,17–28
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6. úterý Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na
Hospodina, a vysvobodí tě.
Přísloví 20,22 K
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky
usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
1. Tesalonickým 5,15
Jób 7,11–21
Jan 12,27–36
1618 Sjezd protestantské opozice v Karolinu

7. středa Přivedu je ze země severní, shromáždím je
z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý
a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se
sem veliké shromáždění.
Jeremiáš 31,8
Činím vůli toho, jenž mě poslal, a dokonal jeho dílo.
Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle,
pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole,
že již zbělela ke žni.
Jan 4,34–35
Matouš 13,44–46
Jan 12,37–50
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8. čtvrtek Člověku i zvířeti pomáháš, Hospodine.
Žalm 36,7 Z

11. neděle Rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě, Panovníku!
Daniel 9,17

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí
do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Matouš 6,26
Matouš 19,16–26
Jan 13,1–11

Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci
vašemu dáti vám království.
Lukáš 12,32 K

9. pátek
pravdu?

Ó Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na
Jeremiáš 5,3 K

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“
Lukáš 17,5
Matouš 10,34–39
Jan 13,12–20
10. sobota Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel;
jako beránek vedený na porážku.
Izaiáš 53,7
Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li
však, vydá mnohý užitek.
Jan 12,24
Galatským 6,11–18
Jan 13,21–30
Laetare
(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10)
Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li
však, vydá mnohý užitek.
Jan 12,24
Jarním stéblem
zvolna vzhůru
vzlíná čas.

Hospodin, jenž s námi byl, vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské ochrání nás všude.
On nás cestou života provází a sílí,
nakonec i přivede k blaženému cíli.
ZCČSH 24,5
Jan 12,20–26

2. Korintským 1,3–7

Žalm 57

12. pondělí Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna,
postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet
Žalm 40,3
Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už
je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší,
budou žít.
Jan 5,25
Jan 6,26–35
Jan 13,31–38
13. úterý Lepší je jídlo ze zeleniny s láskou, než z vykrmeného býka a s nenávistí.
Přísloví 15,17
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
1. Korintským 13,1
Jób 9,14–35
Jan 14,1–14
14. středa Vidění už ukazuje k určitému času.
Prodlévá-li, vyčkej.
Abakuk 2,3
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Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli
k pokání.
2. Petrova 3,9
Jan 15,9–17
Jan 14,15–26

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

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28
V sobě samé
spočívá síla,
navenek proniká láska.

1618 Zemřel senior B. Matyáš Cyrus, duchovní správce Betlémské kaple.

15. čtvrtek Příkazy Boží jsou přímé a potěšují srdce.
Žalm 19,9 F
Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako
já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho
lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve
vás a vaše radost aby byla plná.
Jan 15,10–11
2. Korintským 4,11–18
Jan 14,27–31
16. pátek Hospodin, tvůj Bůh, znal tvé putování touto velikou pouští.
5. Mojžíšova 2,7
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života.
Jan 8,12
Jan 16,16–23
Jan 15,1–8
17. sobota Hospodine Bože můj, k tobě jsem volal,
a uzdravil jsi mne.
Žalm 30,3 K
Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným
voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb
Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho
pro jeho pokoru slyšel.
Židům 5,7
Jan 14,15–21
Jan 15,9–17
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Záchrany docházíte z Boží dobroty, když věříte. Není
to vaší zásluhou, Boží dar to je!
Efesanům 2,8 P
Jób 19,21–27
Jan 16,5–15
21. středa V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud
se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v
prach se navrátíš.
1. Mojžíšova 3,19
Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni
dojdou života.
1. Korintským 15,22
Židům 9,11–15
Jan 16,16–24
1618 Císařský list zakazující květnový sjezd stavů v Karolinu

22. čtvrtek Panovník Hospodin mi otevřel uši a já
nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.
Izaiáš 50,5
Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem
já, tam bude i můj služebník.
Jan 12,26
Jeremiáš 15,15–21
Jan 16,25–33
23. pátek
očím.

Přikázání Boží jsou ryzí a dávají světlo
Žalm 19,9 F

Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.
Jan 6,63
Židům 10,1. 11–18
Jan 17,1–11
24. sobota Oči Hospodinovy obzírají celou zemi,
takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při
něm.
2. Paralipomenon 16,9
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18. neděle Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství,
uděl nám svou spásu!
Žalm 85,8
Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Jan 1,17

On, spomocník všech národů má spravedlnost v průvodu,
jsa korunován svatostí a žezlem lásky s milostí
v pokoře k nám se ubírá a nebes brány otvírá.
On Bůh, on Pán je tvůj; Sione, prozpěvuj! EZ 273,2
Marek 10,35–45

Židům 5,7–9

Žalm 43

19. pondělí Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože,
v něhož skládáme naději?
Jeremiáš 14,22
Máme pevnou důvěru, že nás Bůh slyší, kdykoliv
o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1. Janova 5,14
Efezským 2,11–16
Jan 15,18–16,4
20. úterý Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.
Izaiáš 52,9
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Když se žena dověděla, že Ježíš je u stolu v domě
farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného
oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je
a mazala vzácným olejem.
Lukáš 7,37–38
Lukáš 18,31–43
Jan 17,11b–26
Květná neděle
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl
život věčný.
Jan 3,14. 15
Bezvýhledné ploše
stává se záchranou
spuštěná kolmice.
25. neděle Kdo může vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu, a vypraviti všecku chválu jeho?
Žalm 106,2 K
Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali
palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král
izraelský.“
Jan 12,12–13
Já ztracený a chudý tě hledám na písku
a nevím, jak a kudy jít k tvému skalisku.
Jen jediný dům stojí tam na skalisku tvém;
ó vyveď cestu moji a nech mne bydlet v něm! EZ 508,1
Jan 12,12–19

Filipským 2,5–11

Žalm 92
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26. pondělí Zpívejte Pánu a oslavujte jeho jméno,
zvěstujte den ze dne jeho spásu!
Žalm 96,2 Ku
Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu.
Marek 14,26
Matouš 26,6–13
Jan 18,1–11
27. úterý Nad námi se mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.
Žalm 117,2
Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?
Římanům 8,32
Jób 38,1–11; 42,1–6
Jan 18,12–27
28. středa Podpírat tě bude spravedlnost, zbavena
útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží.
Izaiáš 54,14
Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako
svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše ani
nestrachuj.
Jan 14,27 K
Lukáš 22,1–6
Jan 18,28–40
Zelený Čtvrtek
Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý
a milosrdný Hospodin.
Žalm 111,4 K
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V domu Otce mého příbytkové mnozí jsou.
Jan 14,2 K
Jan 13,1–35
1. Korintským 11,23–26
Jan 19,1–16a
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
30. pátek Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin
hnal moře silným východním větrem.
2. Mojžíšova 14,21
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu.
Římanům 8,38–39
Jan 19,16–30 2. Korintským 5,14–21 Jan 19,16b–30
31. sobota Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat.
Izaiáš 30,18
Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,
že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných
lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Lukáš 24,6–7
1. Petrova 3,18–22
Jan 19,31–42

29. čtvrtek Hle, mně patří všechny duše.
Ezechiel 18,4
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Ježíš řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já
posílám vás.
Jan 20,21
Mít otevřeno do Nebe
ještě na Zemi,
o to běží.
Velikonoční neděle
Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám
klíče od smrti i hrobu.
Zjevení 1,18
Svatá záře
vyvádí šero smutku
ze tmy truchlení.
1. neděle Když jen poslušen budeš hlasu Hospodina
Boha svého, požehnaný budeš v městě, požehnaný
i na poli.
5. Mojžíšova 28,2–3 K
Pamatujž na to, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých.
2. Timoteovi 2,8 K
Sláva ti, Bože! Duše i tělo
radostí plesá z oslavení,
spasené srdce jásat by chtělo,
věčné že smrti pro ně není.
Kristovo lidství zvedl jsi k sobě,
s ním je i naše posvěceno:

DUBEN
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jaká to milost, smíme-li k tobě,
žití když časné ukončeno!
Marek 16,1–8

1. Korintským 15,1–11

ZCČSH 255,2
Jan 20,1–10

Velikonoční pondělí
2. pondělí Můj Bože, volám ve dne, a neodpovídáš,
i v noci, a nedostává se mi uklidnění. Žalm 22,3 Z
Učedníci ho začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť
už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal
s nimi.
Lukáš 24,29
Lukáš 24,13–35 1. Korintským 15,12–20 Jan 20,11–18
3. úterý Hřbetem ke mně obracejí a ne tváří, ale v čas
trápení svého říkají: Vstaň a vysvoboď nás.
Jeremiáš 2,27 K
Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést
k pokání?
Římanům 2,4
Jan 20,1–10
Jan 20,19–23
4. středa Ty jsi má pomoc, a proto ve stínu tvých
křídel se budu radovat.
Žalm 63,8 F
Toho, kdo se narodil z Boha, Syn Boží chrání a Zlý
se ho ani nedotkne.
1. Janova 5,18
Jan 20,11–18
Jan 20,24–31
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5. čtvrtek Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré
dálavy země; neboť já jsem Bůh a jiného už není.
Izaiáš 45,22
On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za
naše, ale za hříchy celého světa.
1. Janova 2,2
Jan 21,1–14
Jan 21,1–14
6. pátek Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo
nám jak ve snu.
Žalm 126,1
Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil
se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm
démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním
a nyní truchlili a plakali.
Marek 16,9–10
Lukáš 24,36–47
Jan 21,15–19
7. sobota V den Hospodinovy prchlivosti je jejich
stříbro a zlato nevysvobodí.
Ezechiel 7,19
Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu
z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.
Matouš 25,45
Lukáš 24,1–12
Jan 21,20–25
Quasimodogeniti
(Jako narozené děti. 1. Petrova 2,2)

50
Pouhá štěrbina
postačí paprsku
k průniku tmou.

8. neděle Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil
jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce
na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj
o něj, já z něho učiním veliký národ.“
1. Mojžíšova 21,17–18
Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.
Římanům 9,16
Jen věrně, Pán co svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém.
Jen pros a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k němu lne,
ten na věky se nepohne.
Jan 20,19–29

1. Petrova 1,3–9

375,6
Žalm 84

9. pondělí Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům.
Pláč 1,18

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

Bůh pokoje, jenž pro krev stvrzující věčnou smlouvu
vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána
Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili
jeho vůli.
Židům 13,20–21
1. Mojžíšova 32,22–32
Efezským 1,1–10
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10. úterý Od útrob mateřských jsi mým Bohem.
Žalm 22,11 B

14. sobota Kdo chodí v temnotách, kde není žádná
záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Izaiáš 50,10

Jsem si jist, že ten, jenž ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Filipským 1,6
Jób 42,7–17
Efezským 1,11–14

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království
svého milovaného Syna.
Koloským 1,13
Skutky 8,26–39
Efezským 3,1–13

11. středa Pane, kdo je jako ty? Pane, jsi mocný a naprosto věrný!
Žalm 89,9 Ku

Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země
Žalm 33,5)

Ježíš Kristus je věrný svědek, prvorozený z mrtvých
a vládce králů země.
Zjevení 1,5
Izaiáš 66,6–13
Efezským 1,15–23
12. čtvrtek Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje
nevěrnosti.
Žalm 51,3

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
Bůh bez obrysů
zpodobnil se pro náš zrak
ve svém Zástupci.

V Ježíši Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost.
Efesanům 1,7 P
Jan 17,9–19
Efezským 2,1–10

15. neděle Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť
jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, neboť duše
má předěšena jest náramně.
Žalm 6,3. 4 K

13. pátek Jsem zde: ať se mnou Bůh naloží, jak se
mu zlíbí.
2. Samuelova 15,26 J

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

Šimon Petr odpověděl Ježíšovi: „Pane, ty víš, že tě
mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky!“ Jan 21,15
1. Petrova 2,1–10
Efezským 2,11–22

Tvá, Pane, láska
nám sílu dává,
je jako číše vody studené.
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Má sílu těšit
smutnou duši
a zvednout tělo zemdlené.

Jan 10,11–30

1. Petrova 2,21–25

EZD 635,1
Žalm 87

16. pondělí Před očima Hospodinovýma jsou cesty
člověka.
Přísloví 5,21 K
Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.
Jan 10,14
Jan 10,1–10
Efezským 3,14–21
17. úterý Uložíš u sebe chudé bez přístřeší.
Izaiáš 58,7 J
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
1. Janova 4,19
Matouš 9,35–10,1–7
Efezským 4,1–6
18. středa Dědictví Boží jsou děti.

Žalm 127,3 F

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce
a pomodlil se.
Matouš 19,13
Jan 17,20–26
Efezským 4,7–16
19. čtvrtek Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude
Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí.
Izaiáš 31,5

DUBEN

20. pátek Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když
nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout,
natož tento dům, který jsem vybudoval?
1. Královská 8,27
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme
navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla
svého cíle.
1. Janova 4,12
Matouš 26,30–35
Efezským 4,25–32
21. sobota Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě
úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím,
zachraň mi život!
Žalm 116,3. 4
Učedníci Ježíše vzbudili a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, okřikl vítr a poručil
moři: „Mlč už! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo
úplné ticho.
Marek 4,38–39 P
Jan 14,1–6
Efezským 5,1–14
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

Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis „Pán zná
ty, kdo jsou jeho“.
2. Timoteovi 2,19
Efezským 4,8–16
Efezským 4,17–24
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Na dráze
od Země do Nebes
není přestupných stanic.
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22. neděle Pane, můj Bože, utíkám se k tobě, zachraň
mne přede všemi, kdo mě pronásledují. Žalm 7,2 Ku

25. středa Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno
Hospodinovo buď požehnáno.
Jób 1,21

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

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
Římanům 8,28
1. Mojžíšova 1,14–19
Efezským 6,1–4

Když tak myslí svou
vděčně před tebou
rozvažuji divné cesty,
jimiž jsi mne ráčil vésti,
co ti náležím –
žasnu nad tím vším.
Jan 15,1–8

1. Janova 5,1–4

26. čtvrtek Josef se ocitl v pevnosti, ale Hospodin
byl s ním.
1. Mojžíšova 39,20.21
326,1
Žalm 66

1418 Ukončení kostnického koncilu

23. pondělí Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo
z Izraele.
4. Mojžíšova 24,17
Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás
záleží.
1. Petrův 5,7 P
1. Mojžíšova 1,6–8
Efezským 5,15–20
24. úterý Bože, tvá milost sahá až k samým nebesům,
tvá pravda až k oblakům nejvyšším.
Žalm 36,6 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. Milostí jste spaseni!
Efezským 2,4–5
1. Mojžíšova 1,9–13
Efezským 5,21–33

To světlo v temnostech svítí.
1. Mojžíšova 1,20–23

Jan 1,5 K
Efezským 6,5–9

27. pátek Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho.
Žalm 103,2 K
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů.
Efezským 1,3
1. Mojžíšova 1,24–31
Efezským 6,10–17
28. sobota Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem
izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův:
Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce.
Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
Jeremiáš 31,33
Vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého.
2. Korintským 3,3
1. Mojžíšova 2,1–3
Efezským 6,18–24
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Cantate
(Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1)
Pějte Bohu novou píseň, neboť činí zázraky.
Žalm 98,1 F
Holým rukám, bosým nohám,
nahým očím
Bůh je v dosahu.
29. neděle Já jsem tvůj, pomoz mi!

Matouš 11,25–30

Žalm 119,94 Z

1. úterý Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj
vyvolený, v němž jsem našel zalíbení.
Izaiáš 42,1
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal.
Jan 17,25
1. Samuelova 16,14–23
Židům 1,5–14
2. středa Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok
Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi.
Aggeus 2,4

ZCČSH 135,1

Koloským 3,12–17

Žalm 98

30. pondělí Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu
svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě, za
vlastními úmysly.
Izaiáš 65,2
Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za
nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8
2. Mojžíšova 15,1–21
Židům 1,1–4
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Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.
Židům 11,1 K
Z toho, co je nezjevné,
rozhostilo se
veškero zjevné.

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
Jan 16,33
Bože, spáso duše chudé,
jenž jsi světa věčný jas,
tvým chci býti zde i všude,
v tuto noc i v každý čas.
Přijď ó Bože, sestup níž,
neb se připozdívá již,
tobě svěřuji své žití,
rač mne v lásce ochrániti.
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4. pátek Bůh je milostivý a plný slitování, shovívavý
a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
Joel 2,13
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Lukáš 6,36
Zjevení 5,6–14
Židům 3,1–6
5. sobota Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost.
1. Samuelova 26,23
Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.
Matouš 5,6 K
Jan 6,60–69
Židům 3,7–19
Týden oběti za misii

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž
Bůh, který dává vzrůst.
1. Korintským 3,7
Římanům 15,14–21
Židům 2,1–10
3. čtvrtek Pán je soudcem národů.

Žalm 7,9 Ku

Slovo Boží rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Židům 4,12
1. Korintským 14,6–9.15–19
Židům 2,11–18
1728 Začátek Hesel v Ochranově
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Opatruj mě z vysokosti,
Bože můj, plný milosti,
zbav mě, prosím, všeho zlého,
hříšného i bolestného.
Jan 16,23–33

1. Timoteovi 2,1–6

ZCČSH 26,1
Žalm 95

7. pondělí Neodvrhuj Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.
Přísloví 3,11
Napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte
jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude
s vámi.
2. Korintským 13,11
Marek 1,32–39
Židům 4,1–13

Rogate
(Modlete se!)

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

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

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
Židům 10,23
Lukáš 18,1–8
Židům 4,14–5,10

Bůh vítá
oheň modlitby,
nikoli její dým.
6. neděle Pane, uzdrav mě a zachovej mi život!
Izaiáš 38,16
Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven,
hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha.
Lukáš 17,15

9. středa Obrátíte-li se, a upokojíte-li se, zachováni
budete.
Izaiáš 30,15 K
Ježíš řekl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se
pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila
dobře; vybrala si to, oč nepřijde.
Lukáš 10,41–42
Marek 9,14–29
Židům 5,11–6,8
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Nanebevstoupení Páně
Já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.
Jan 12,32
10. čtvrtek Hospodin tě povede neustále, bude tě
sytit i v krajinách vyprahlých.
Izaiáš 58,11
Nenechám vás tu jako sirotky; zase k vám přijdu.
Jan 14,18 P
Lukáš 24,44–53
Skutky 1,3–11
Žalm 68,1–19
11. pátek Díky ti vzdáváme, Bože, neboť tvé divy
mluví o tom, že jméno tvé je blízko.
Žalm 75,2 F
Vy jste vyvoleni, abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného
světla.
1. Petrova 2,9
Jan 18,33–38
Židům 6,9–20
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Vidím vrchol hory,
klečím na úpatí
a děkuji.

13. neděle Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou,
a buď milostiv tobě.
4. Mojžíšova 6,25 K
Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi.
2. Korintským 13,13 K
Jitřenko, již slaví svět,
jak jen zří tě v tmách se skvět:
Jezu můj, ať jsem tvůj,
srdce mé mi ozařuj.
Jan 15,26–16,4

Efezským 3,14–21

83,1
Žalm 68,20–36

12. sobota Rozvlažím duši ustalou, a všelikou duši
truchlou nasytím.
Jeremiáš 31,25 K
Když byl u stolu v domě Léviho, stolovalo s Ježíšem
a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků.
Marek 2,15
Zjevení 4,1–11
Židům 7,1–10

14. pondělí Země je plná milosti Boží. Žalm 33,5 F

Ekumenický modlitební týden
Exaudi
(Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7)

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

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože
on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá
na spravedlivé i nespravedlivé.
Matouš 5,44–45
Ezechiel 11,14–20
Židům 7,11–22

A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.
Jan 12,32

Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
Efezským 5,19
1. Janova 4,1–6
Židům 7,23–28

63

KVĚTEN

KVĚTEN

16. středa Pán je dobrý ke všem, je milostivý ke všemu, co stvořil.
Žalm 145,9 Ku
Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku
a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
Římanům 8,21
Izaiáš 32,11–18
Židům 8,1–13
17. čtvrtek Pán se nachýlí k prosbě bezradných a přestane odmítat jejich modlitbu.
Žalm 102,18 Ku
Celník zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: „Bože, buď
milostiv mně hříšnému.“ Říkám vám: Celník se vrátil
domů ospravedlněn, celník však ne. Lukáš 18,13–14 P
Skutky 1,12–26
Židům 9,1–10
18. pátek Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten
hřích ještě odpustit?
2. Mojžíšova 32,31.32
Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové.
Skutky 19,26
Efezským 1,15–23
Židům 9,11–15
19. sobota Pán uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
Žalm 147,3
Ježíš mluvil o království Božím, a ty, kteří uzdravení
potřebovali, uzdravoval.
Lukáš 9,11 K
Jan 16,5–15
Židům 9,16–28
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Neděle svatodušní
Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin
zástupů.
Zachariáš 4,6 K
Prostornost Ducha
mnohem obsáhlejší jest
nežli vesmírná.
20. neděle Není ukrácena ruka Hospodinova, aby
nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby
nemohlo slyšeti. Ale nepravosti vaše rozloučily vás
s Bohem vaším.
Izaiáš 59,1–2 K
Odejdu-li, pošlu vám Utěšitele. A on až přijde, prokáže vinu světa co do hříchu, co do spravedlnosti a co
do soudu.
Jan 16,7–8 J
Ó Tvůrce, Duchu svatý, přijď,
rač v myslích našich hostem být;
tvá naplň milost vznešená
ta srdce, tebou stvořená!
EZ 368,1
Jan 14,23–27

Skutky 2,1–18

Žalm 99

1618 Prohlášení defensorů z pražských kazatelen

Svatodušní pondělí
21. pondělí Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo
jej učinil.
Přísloví 14,31
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Filipským 4,5
Matouš 16,13–19 1. Korintským 12,4–11 Žalm 81
1618 Sjezd evangelických stavů v Karolinu
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22. úterý Slábl jsem, on mě zachránil. Žalm 116,6 J
Budu se raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
2. Korintským 12,9
1. Korintským 14,1–5.27–40
Židům 10,1–18
1618 Tajná schůzka v paláci Albrechta Jana Smiřického

23. středa Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Přísloví 16,32
A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému
růstu.
Římanům 14,19
Efezským 3,11–14
Židům 10,19–25
1618 Pražská defenestrace

24. čtvrtek Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno
přestoupení, a jehož hřích přikryt jest. Žalm 32,1 K
Ježíš pravil: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští,
málo miluje.
Lukáš 7,47
2. Korintským 3,2–9
Židům 10,26–31
1618 Sněm na pražském Hradě volí 30 direktorů, prezidentem br. Václav
Vilém z Roupova.

KVĚTEN

Přinášejte plody na důkaz polepšení. Nezačínejte si
zase namlouvat: Náš otec jest Abrahám! Lukáš 3,8 P
Galatským 3,1–5
Židům 10,32–39
1618 Apologie br. Martina Frueweina obhajující defenestraci

26. sobota Pane, postav k mým ústům stráž, hlídku
k bráně mých rtů.
Žalm 141,3 F
Nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe,
ale služte v lásce jedni druhým.
Galatským 5,13
Skutky 18,1–11
Židům 11,1–7
Neděle svaté Trojice
Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka
země slávy jeho.
Izaiáš 6,3 K
Nejsme vymezeni časem,
když jím vládne
Věčný.
27. neděle Až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém.
Jeremiáš 51,50
Všemi modlitbami a prosbami se modlete každého
času v Duchu, k tomu bděte velmi vytrvale a proste
za všechny svaté.
Efezským 6,18 Ž
Mocní světa, skloňte se před Pánem mocnějším.
Svému Tvůrce vzdejte čest, on vládne nade vším.
Jeho jménu svatému slávu přiznávejte
a v nádheře svatyně jej v bázni vzývejte. EZD 628,1

25. pátek Den Hospodina zástupů přijde na každou
pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to
bude sníženo.
Izaiáš 2,12

Jan 3,1–15
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28. pondělí Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé
slzy. Hle, uzdravím tě.
2. Královská 20,5
Lazar byl nemocen. Sestry vzkázaly Ježíšovi: „Pane,
ten, kterého máš rád, je nemocen.“
Jan 11,2–3
2. Mojžíšova 3,13–20
Židům 11,8–22
29. úterý Na Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál
a na Hospodinův rozkaz tábořili.
4. Mojžíšova 9,18
Šimon řekl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic
jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5
Izaiáš 43,8–13
Židům 11,23–31
30. středa Oslavte Pána, díla Páně, všude, kam sahá
jeho vláda! Oslavuj Pána, duše má!
Žalm 103,22 R
Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy
a duchovní písně.
Efezským 5,18–19
Skutky 17,16–34
Židům 11,32–40
31. čtvrtek Vím, že se Pán zastává ubožáka a zjednává
právo chuďasům.
Žalm 140,13 Ku
Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží.
Lukáš 6,20 K
Efezským 4,1–7
Židům 12,1–11
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Římanům 11,32–36

Žalm 145
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Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali
někteří lidé ve svém domě anděly, aniž to tušili.
Židům 13,2 P
Kamkoli napřímené
vztahy lásky
směřují k nebesům.
1. pátek Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.
Žalm 57,4
My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna,
aby byl Spasitelem světa.
1. Janova 4,14
2. Petrova 1,16–21
Židům 12,12–17
2. sobota Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám
svou naději v tebe.
Žalm 25,5
Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Římanům 8,25
Jan 14,7–14
Židům 12,18–24
1618 Dekret o vypovězení jezuitů ze země a konfiskaci jejich majetku

1. neděle po sv. Trojici
Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá
mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.
Lukáš 10,16
Je dobré volit
světlo, které ozáří
a neoslní.
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3. neděle Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je
milostivý, plný slitování, spravedlivý.
Žalm 112,4
Děkujte Otci, který vás učinil způsobilými k účasti
v údělu svatých ve světle.
Kolosským 1,12 Ž
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 pravdám svým,
díš mi, komu náležím.
Lukáš 16,19–31

1. Janova 4,16–21

ČERVEN
6. středa Panovník jest síla má.
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Abakuk 3,19 K

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví
má síla.
2. Korintským 12,9
Ezechiel 3,22–27
Židům 13,15–25
7. čtvrtek Josef mluvil ke svým bratřím: Vy jste proti
mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro.
1. Mojžíšova 50,20
Milosrdenství vítězí nad soudem.
Jakubova 2,13
Jan 21,15–19
Amos 1,1–2; 3,3–8

164,1
Žalm 76

4. pondělí Poněvadž ke mně pojal lásku, vysvobodím jej.
Žalm 91,14 B
Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval
vás. Zůstaňte v mé lásce.
Jan 15,9
Skutky 4,1–21
Židům 12,25–29
5. úterý Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili
jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě.
Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“
Mojžíš se tedy za lid modlil.
4. Mojžíšova 21,7

8. pátek Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa.
Izaiáš 62,2
Dobrý pastýř volá své ovce jménem a vyvádí je.
Jan 10,3
Jeremiáš 20,7–11
Amos 3,1–2. 9–15
9. sobota Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne
každý výtvor mysli.
1. Paralipomenon 28,9
Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod
fíkem.“
Jan 1,48
Jonáš 1,1–16
Amos 4,1–13

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
Jan 8,36
2. Korintským 1,23–2,4
Židům 13,1–14

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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13. středa Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho
bezpečen budeš.
Žalm 91,4 K

K nebi nevede cesta
vzdušnou čarou,
ale zemským klopýtáním.
10. neděle Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na
nebesích.
Pláč 3,41
V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
Koloským 4,2
Chval Pána svého písní a jásej s radostí,
že z trápení a tísní své stádce vyprostí.
Když voláš k němu v bídě a v protivenství čas,
on na pomoc ti přijde a sílu dá ti zas.
EZ 406,1
Lukáš 14,15–24

Efezským 2,17–22
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Žalm 36

11. pondělí Blízký je Bůh všem, kdo ho vzývají, kdo
ho vzývají opravdu.
Žalm 145,18 F
Věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
Matouš 21,22
Přísloví 9,1–10
Amos 5,1–17
1618 Patent císaře Matyáše proti rebelii

12. úterý Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají
nás tvým jménem. Nezříkej se nás!
Jeremiáš 14,9
Vy všichni jste skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
Galatským 3,26
2. Mojžíšova 2,11–25
Amos 5,18–24

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Jan 4,5–18

Římanům 8,31
Amos 6,1–14

14. čtvrtek Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa
na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
Žalm 67,2–3
Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého
milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle
svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na
nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
Efezským 1,9–10
Matouš 15,29–39
Amos 7,1–9
15. pátek On byl proboden za naše zločiny, zdrcen
za naše provinění.
Izaiáš 53,5 J
V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale
že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování
za hříchy naše.
1. Janova 4,10 K
Jan 6,37–46
Amos 7,10–17
16. sobota Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe
jsi odhodil všechny mé hříchy.
Izaiáš 38,17
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si
nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení
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a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám
sílu ke každému dobrému činu i slovu.
2. Tesalonickým 2,16–17
Jonáš 2,1–11
Amos 8,1–10
1618 Jindřich Matyáš Thurn táhne na Č. Budějovice a Č. Krumlov.

3. neděle po sv. Trojici
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Lukáš 19,10
Nejnepatrnější bytost
lásce Stvořitelově
není nahraditelná.
17. neděle Duch můj stane u prostřed vás, nebojte
se.
Aggeus 2,6 K
Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich
srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Římanům 5,5
Ty jsi nás zamiloval,
nadějí korunoval,
kotvou duše bezpečnou,
tou nadějí v slávu věčnou.
EZ 520,5
Lukáš 15,1–3. 11–32

1. Timoteovi 1,12–17

Žalm 139

1722 Započala výstavba Ochranova.
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Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn,
bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10,9
Lukáš 7,36–50
Amos 8,11–14
19. úterý Kdo bude jednat podle mých řádů a řídit
se mými nařízeními, ten pro nepravost svého otce
nezemře.
Ezechiel 18,17
Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelným stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.
1. Petrova 1,18–19
Soudců 10,6–16
Amos 9,1–10
20. středa Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou.
5. Mojžíšova 28,12
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí
za milostí.
Jan 1,16
Micheáš 7,7–9. 18–20
Amos 9,11–15
21. čtvrtek Šťasten je, kdo v tebe doufá, Pane zástupů!
Žalm 84,13 R
Ačkoliv neměl Abraham naději, přece doufal a věřil.
Římanům 4,18 P
Matouš 18,15–20
Ozeáš 1,1–9

18. pondělí Budu se z nich veselit a prokazovat jim
dobro.
Jeremiáš 32,41

22. pátek Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už
přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok
Hospodinův.
Zachariáš 2,14
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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
Galatským 3,6–14
Ozeáš 2,1–3
23. sobota Hospodin pro své veliké jméno svůj lid
nezavrhne.
1. Samuelova 12,22
Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl
bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho
chudobou zbohatli.
2. Korintským 8,9
Jonáš 3,1–10
Ozeáš 2,4–15
4. neděle po sv. Trojici
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
Galatským 6,2 K
Dýmem být nestačí,
nutná je proměna
v oheň.
24. neděle Buď jméno Boží požehnáno od věků až
na věky, nebo moudrost a síla jeho jest.
Daniel 2,20 K
Jan odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li
mu to dáno z nebe.
Jan 3,27
To jedno mějme stále na paměti:
jsme jednoho jen Otce všechněch děti,
jenž s nebe svého na nás v lásce patří
a spolu bratří.
Lukáš 6,36–42

Římanům 14,10–13

226,1
Žalm 58
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25. pondělí Neodmítej nás pro své jméno, nenech
zhanobit trůn své slávy.
Jeremiáš 14,21
Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil
hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.
2. Tesalonickým 1,11
Matouš 10,26–33
Ozeáš 2,16–25
1618 Moravský sněm v Olomouci v čele s Karlem st. ze Žerotína: Morava
se nepřipojí k českému povstání.

26. úterý Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu
svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu
svou.
Žalm 115,1 K
Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
Matouš 6,9 K
Jan 1,19–28
Ozeáš 3,1–5
27. středa Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
2. Mojžíšova 20,16
Byť i byl někdy člověk zaskočen nějakým přestupkem,
vy, kteří máte Ducha, napravujte takového v duchu
mírnosti.
Galatským 6,1 Ž
Lukáš 3,10–18
Ozeáš 4,1–14
28. čtvrtek Opusť bezbožný myšlení svá, a nechť se
navrátí k Hospodinu, neboť jest hojný k odpuštění.
Izaiáš 55,7 K
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Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého
jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho
ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl:
„Dnes přišlo spasení do tohoto domu.“ Lukáš 19,8–9
Skutky 13,15–25
Ozeáš 5,8–15
29. pátek Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi
páchala, je výrok Panovníka Hospodina.
Ezechiel 16,61. 63
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí:
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já
k nim patřím na prvním místě.
1. Timoteovi 1,15
Jan 6,37–46
Ozeáš 6,1–6
30. sobota Ti, kdo znají jméno tvé, na tebe budou
spoléhati, neboť neopouštíš, Bože, ty, kteří tě vzývají.
Žalm 9,11 F
Pán byl se mnou a posilnil mne.
Lukáš 7,24–30

2. Timoteovi 4,17 K
Ozeáš 8,1–14
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Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností.
Ozeáš 10,12
Co vyrůstá v srdci,
roseno láskou,
vysemení se v Ráji.
5. neděle po sv. Trojici
Milostí jste spaseni skrze víru.
Neokázalé pokání
stává se
tichým poslem pokory.
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Efezským 2,8

1. neděle Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením
se však nad tebou slitovávám.
Izaiáš 60,10
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám
přichází ve zjevení Ježíše Krista.
1. Petrova 1,13
Buď Pánu čest! Ó, pějte píseň chvály,
ať slávu jména jeho slyší svět;
on dobrý jest, to do blízka i dáli
po země tváři má se rozeznět.
Ano, chceme k oslavení Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal.
49,1
Lukáš 5,1–11
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1. Korintským 1,18–25
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Žalm 73
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2. pondělí Obdařil jsi mě životem a starostlivě jsi
bděl nad mým dechem.
Job 10,12 J

6. pátek Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá
se snad ten, jenž vytvořil oko?
Žalm 94,9

Epafroditus 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
Galatským 1,13–24
Ozeáš 9,10–17

Oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny
jejich prosbám.
1. Petrova 3,12
2. Korintským 12,1–10
Ozeáš 13,1–14

3. úterý Jak splatím Bohu všechna dobrodiní, jež mi
tak štědře prokázal?
Žalm 116,12 F

7. sobota Pane, nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý.
Žalm 143,2

Ježíš řekl: Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak
veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.
Marek 5,19
Římanům 9,14–26
Ozeáš 10,1–15
4. středa Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro
mé, jeho svatému jménu!
Žalm 103,1
Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit
Boha za všechny mocné činy, které viděli. Lukáš 19,37
Ezechiel 2,3–8
Ozeáš 11,1–11
5. čtvrtek Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to,
co řekne můj Bůh.
2. Paralipomenon 18,13
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod.
2. Timoteovi 4,2
Skutky 15,4–12
Ozeáš 12,1–11

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.

Považ dobrotu i přísnost Boží.
Filipským 3,12–16

Římanům 11,22
Ozeáš 14,2–10

6. neděle po sv. Trojici
Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: „Neboj se, já jsem
tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“
Izaiáš 43,1
Slovo vede
od chleba vezdejšího
ke chlebu nebeskému.
8. neděle Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám,
aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.
Žalm 104,14
Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne.
Lukáš 11,3 K
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I když zdá se, Pán že čeká, nepochybuj, zůstaň tich,
věř, že slov svých neodvolá, neporuší slibů svých.
Jen až přijde pravý čas,
bude všechno „ano“ zas.
317,2

Matouš 28,16–20

Římanům 6,3–11

9. pondělí Hospodin miluje právo.

Žalm 51
Žalm 37,28

Napodobujte Boha jako jeho milované děti.
Efezským 5,1 Ž
2. Mojžíšova 14,15–22
Jan 4,1–14
10. úterý Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto
ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24
Nezapomínejte na pohostinnost.
Skutky 2,32–40

Židům 13,2 P
Jan 4,15–26

11. středa Izaiáš řekl: Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím.
Izaiáš 6,5
Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním.
Efezským 4,25
Skutky 16,23–34
Jan 4,27–42
12. čtvrtek Na něm odpočine Duch Hospodinův,
Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly, Duch
umění a bázně Hospodinovy.
Izaiáš 11,2 K
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Když jdu nocí zlou a temnou,
nemusím se v srdci bát.
K Pánu hledím, on je se mnou,
proto mohu pevně stát.

Jan 6,1–15

Skutky 2,41–47

EZ 202,5
Žalm 53
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Každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž
z něho vycházela moc a uzdravovala všechny.
Lukáš 6,19
Matouš 18,1–6
Jan 4,43–54
13. pátek Já jsem učinil zemi, a člověka na ní stvořil.
Izaiáš 45,12 K
Bůh není od nikoho z nás daleko.
1. Korintským 12,12–18

Skutky 17,27
Jan 5,1–9a

14. sobota Hospodin je Bohem práva, blaze těm,
kdo ho očekávají.
Izaiáš 30,18
Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý,
kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. 1. Janova 2,29
Zjevení 3,1–6
Jan 5,9b–18
7. neděle po sv. Trojici
Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího
lidu a patříte k Boží rodině.
Efezským 2,19
V naději života věčného
tento časný
stává se vskutku domovem.
15. neděle Pane, ty umlčuješ zpěv násilníků.
Izaiáš 25,5 J
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1. Janova 3,8
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Učedníkům přišlo na mysl, kdo z nich je asi největší.
Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě
a postavil je vedle sebe.
Lukáš 9,46–47
1. Korintským 10,16.17
Jan 6,1–15

16. pondělí Bůh svému lidu mírem požehná.
Žalm 29,11 F

20. pátek Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno
a já jim odpovím.
Zachariáš 13,9

Bůh poslal slovo synům izraelským se zvěstí pokoje
skrze Ježíše Krista. Ten jest pánem všech.
Skutky 10,36 S
Jan 6,47–56
Jan 5,19–23

Chlubíme se utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste
vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti
naděje.
Římanům 5,3–4
Lukáš 22,14–20
Jan 6,16–21

17. úterý Budete mi království kněžské a národ svatý.
2. Mojžíšova 19,6 K

21. sobota I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach
ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal
člověk živým tvorem.
1. Mojžíšova 2,7

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám
vás.
Jan 20,21 K
Matouš 22,1–14
Jan 5,24–30
18. středa Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův. Přijmu vás a uvedu vás na Sijón.
Jeremiáš 3,14
Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.
Jan 6,37
Skutky 10,21–36
Jan 5,31–47
19. čtvrtek V ruce tvé také jest, kohož chceš zvelebiti
a upevniti.
1. Paralipomenon 29,12 K

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Efezským 2,10
Zjevení 19,4–9
Jan 6,22–27
8. neděle po sv. Trojici
Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota,
spravedlnost a pravda.
Efezským 5,8. 9
Člověk jako svíce
musí být vzpřímen,
má-li svítit.
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22. neděle Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my
jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.
Žalm 20,8 K
Buď silný milostí Krista Ježíše.

2. Timoteovi 2,1

Králi, dej nám jasnost smělou,
mysl učňů ochotnou,
oči světlé, věrnost vřelou,
srdce vroucí, vůli ctnou;
dej nám svorně, nikdy vzdorně
před milosti trůnem státi,
žitím svým rač sílu dáti.
Matouš 5,13–16

190,1

Efezským 5,8–14

Žalm 48

23. pondělí V tvém potomku dojdou požehnání
všechny národy země.
1. Mojžíšova 26,4
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25. středa Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,
stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu
je stvořil.
1. Mojžíšova 1,27
V Pánu není ani žena bez muže ani muž bez ženy;
vždyť, jako pochází žena z muže, tak i muž skrze
ženu, a všecko vespolek je z Boha.
1. Korintským 11,11–12 Ž
Matouš 5,33–37
Jan 6,60–71
26. čtvrtek I kdyby ustoupily hory a pohnuly se
pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí
a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.
Izaiáš 54,10
Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného
dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl
život věčný.
Jan 3,16 K
1. Korintským 12,27–13,3
Jan 7,1–13

Mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království
nebeském.
Matouš 8,11
Matouš 7,7–12
Jan 6,28–40

27. pátek Prve než jsem byl pokořen, bloudil jsem,
ale nyní zachovávám tvou řeč.
Žalm 119,67 Z

24. úterý Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko
odpadli, synové Izraele.
Izaiáš 31,6

28. sobota Hospodin mi řekl: „Viděl jsi dobře. Bdím
nad svým slovem, aby se uskutečnilo.“ Jeremiáš 1,12

Aj, stojím u dveří, a tluku.
Lukáš 6,27–35

Zjevení 3,20 K
Jan 6,41–59
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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
Cenné po člověku
zůstávají stopy,
ne boty.
29. neděle Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.
Izaiáš 45,15
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je
v náručí Otcově, nám o něm řekl.
Jan 1,18
Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já víš, co mi prospívá,
co přebývá a schází.
Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít.
Ty líp než já víš, co vede k tobě blíž.
Haleluja.
EZD 636,1
Matouš 25,14–30

Filipským 3,7–14

Žalm 42

30. pondělí Ke svým svědectvím nakloň mé srdce,
nikoli k zištnosti.
Žalm 119,36
Kořen všeho zla jest chtivost peněz. Ty však, muži Boží, varuj se toho, usiluj však o spravedlnost, zbožnost,
víru, lásku, trpělivost, tichost. 1. Timoteovi 6,10,11 S
1. Královská 3,16–28
Jan 7,40–52

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Jan 14,23
1. Petrova 3,8–17
Jan 7,14–24

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč a proniká.
Židům 4,12
Filipským 2,12–18
Jan 7,25–39
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31. úterý Hospodine zástupů, Bože Izraele, který
sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.
Izaiáš 37,16
Viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm
seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí
a bojuje spravedlivě.
Zjevení 19,11
Efezským 5,15–20
Jan 7,53–8,11
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Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává
a Bůh v něm.
1. Janova 4,16
S nadhvězdnem
spojuje láska
samotu člověka.
1. středa Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo.
1. Samuelova 14,6
Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno,
a budete to mít.
Marek 11,24
1. Korintským 10,23–31
Jan 8,12–20
2. čtvrtek Tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých!
Žalm 142,6
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
1. Korintským 9,16–23
Jan 8,21–29
3. pátek Hospodin, tvůj Bůh, zvrátil zlořečení tobě
v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval.
5. Mojžíšova 23,6
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Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.

Lukáš 19,41–48

Římanům 9,1–8. 14–16

26,1
Žalm 59

6. pondělí Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
Galatským 6,2 K
Římanům 11,1–12
Jan 8,46–59
7. úterý Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval,
řekl jsi: „Neboj se!“
Pláč 3,57
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Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
2. Timoteovi 2,13
Jeremiáš 1,11–19
Jan 8,30–36
4. sobota V Boží ruce je život všeho, co žije.
Jób 12,10
Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme
Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
Římanům 14,7–8
Lukáš 12,42–48
Jan 8,37–45
10. neděle po sv. Trojici
(Neděle pro Israel)
Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem
jeho, lid ten, kterýž sobě on vyvolil za dědictví.
Žalm 33,12 K
Vezdejší bydlení
tvoří zápraží
obydlí nebeského.
5. neděle Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.
Izaiáš 56,7
Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha
opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě.
A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
Jan 4,23
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9. čtvrtek Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám
Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu.
5. Mojžíšova 5,33
Ježíš zákoníkovi odpověděl: „Co je psáno v Zákoně?
Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou
svou silou a celou svou myslí“ a „miluj svého bližního
jako sebe.“ Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To
čiň a budeš živ.“
Lukáš 10,26–28
Římanům 11,25–32
Jan 9,24–34
10. pátek Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru,
jak prášek na vahách.
Izaiáš 40,15

Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti
nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl
jít dál kolem nich.
Marek 6,48
Pláč 1,1–11
Jan 9,1–12

Ježíš přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi
i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem
vám přikázal.
Matouš 28,18–20
Pláč 5,1–22
Jan 9,35–41

8. středa Hospodin naplňuje Sijón spravedlností
a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti,
klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5–6

11. sobota Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat
chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Matouš 10,7
Jan 4,19–26
Jan 9,13–23

Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých
skutcích Božích!
Skutky 2,11
5. Mojžíšova 4,27–40
Jan 10,1–10
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11. neděle po sv. Trojici
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
1. Petrova 5,5
K vrcholu dospějí
kroky, které hladí,
nikoli drásají.

12. neděle Těla svého nastavuji bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své neskrývám od pohanění
a plivání.
Izaiáš 50,6 K
Ježíš trpěl venku za branou. Vyjděme tedy s ním za
hradby, nesouce jeho potupu.
Židům 13,12–13
V tebe Bože doufám samého,
jinde pomocníka nemám žádného.
Jsi můj hrad a skála, naděje má stálá,
Hospodine!
Pomoz v ponížení dle svých zaslíbení
ku vysvobození.
Lukáš 18,9–14

Efezským 2,4–10

EZD 620,1
Žalm 148

13. pondělí Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu
se přimknete.
5. Mojžíšova 13,5
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako
jsem já miloval vás.
Jan 15,12
Matouš 23,1–12
Jan 10,11–21
1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

95

SRPEN

SRPEN

94

14. úterý K Bohu má se mlčelivě duše má, od něhoť
jest spasení mé.
Žalm 62,2 K
Ježíš řekl: Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku.
Matouš 28,20
1. Samuelova 17,38–51
Jan 10,22–30
15. středa Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen.
Přísloví 18,10 K
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest
a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8
Jan 8,3–11
Jan 10,31–42
16. čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji
tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž
půjdeš.
Izaiáš 48,17
Dejž tobě Pán ve všem smysl pravý. 2. Timoteovi 2,7 K
1. Petrova 5,1–5
1. Janova 1,1–4
17. pátek Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl,
přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive,
toho velikého města?
Jonáš 4,10–11
Nikdo nemá usilovati o to, co jemu slouží, nýbrž o to,
co slouží druhému.
1. Korintským 10,24 Ž
Lukáš 22,54–62
1. Janova 1,5–10
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18. sobota Jsme daleci toho, opustit Hospodina!
Jozue 24,16

20. pondělí Hospodin jim způsobil radost.
Ezdráš 6,22

V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu
a znovu vzdávejte díky.
Koloským 2,7
Izaiáš 26,1–6
1. Janova 2,1–6

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech
lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným
srdcem.
Skutky 2,46
Matouš 9,27–34
1. Janova 2,7–11

12. neděle po sv. Trojici
Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.
Izaiáš 42,3
Když prší,
neznamená to,
že se nebe hroutí.
19. neděle Hospodin mě pomazal k tomu, abych
nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat
rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu.
Izaiáš 61,1
Pomocníci jsme radosti vaší.

2. Korintským 1,24 K

Pán Bůh má síla jest
a světlo všech mých cest,
duše má buď smělá,
jak by sklíčit měla
zlá tě zvěst?
Marek 7,31–37

Skutky 9,1–20

21. úterý Hospodin, náš Bůh, nechť nás neopouští
a neodvrhuje!
1. Královská 8,57
Učedníci vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
Marek 16,20
Marek 3,1–10–12
1. Janova 2,12–17
1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova.

22. středa Z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je.
Nehemiáš 9,31
Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista.
Koloským 1,3
Skutky 9,31–35
1. Janova 2,18–29
23. čtvrtek Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine
zástupů!
Žalm 84,2

ZCČSH 11,1
Žalm 41

Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich.
Matouš 18,20
Jakubova 5,13–16
1. Janova 3,1–10
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24. pátek Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost
a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha.
Zachariáš 3,4
Syn řekl: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.“ Ale otec
rozkázal svým služebníkům: „Přineste ihned nejlepší
oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv
na nohy.“
Lukáš 15,21–22
Matouš 12,15–21
1. Janova 3,11–18
25. sobota Já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně.
Žalm 51,5 K
Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od
každé nepravosti.
1. Janova 1,9
Izaiáš 57,15–19
1. Janova 3,19–24
13. neděle po sv. Trojici
Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.
Matouš 25,40
Ze srdce věnovat,
ze srdce děkovat
– to je dvojí štěstí.
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Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.
Židům 10,24
Radost má druh z druha svého,
jako by vše bylo jeho,
co kdy na kom slávy vidí,
přeje mu a nezávidí.
223,4
Lukáš 10,25–37

1. Janova 4,7–12

Žalm 93

27. pondělí Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid,
který jsi vykoupil.
2. Mojžíšova 15,13
Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe
dal za nás.
Efezským 5,2
Matouš 12,1–8
1. Janova 4,1–6
28. úterý Pán je Král! Ty, celá země, jásej, radujte se,
četné ostrovy!
Žalm 97,1 R
Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi
národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu
tvému jménu?
Zjevení 15,3–4
Amos 5,4–15
1. Janova 4,7–21

26. neděle Přímé jsou cesty Hospodinovy, spravedliví choditi budou po nich, přestupníci pak na nich
padnou.
Ozeáš 14,9 K

29. středa Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy
nejsou zticha.
Izaiáš 62,6
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SRPEN

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
5. Mojžíšova 24,10–22
1. Janova 5,1–5
30. čtvrtek Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Slyšel jsem
reptání Izraelců. Vyhlas jim: „Navečer se najíte masa
a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem
Hospodin, váš Bůh.“
2. Mojžíšova 16,11–12
Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby;
ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni
posadí!“
Jan 6,8–10
Skutky 4,32–37
1. Janova 5,6–12
31. pátek Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“
1. Samuelova 3,4
Ježíš uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti
byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal a oni
šli za ním.
Marek 1,19. 20
Jakubova 2,5–13
1. Janova 5,13–21
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Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal
do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne
začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
Kazatel 3,11
V rozmanitosti květů
zračí se
jedinečnost krásy.
1. sobota Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak
bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské
zemi.
2. Mojžíšova 23,9
Josef vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do
Egypta.
Matouš 2,14
Judova 1. 2.20–25
2. Janova 1–13
14. neděle po sv. Trojici
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
Žalm 103,2
Země, voda a vzduch
samy sebe půjčují,
slunce samo sebe dává.
2. neděle Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit
Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce
bude žít navždy.
Žalm 22,27
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Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy
žíznit.
Jan 6,35
Ty, Kriste, dej nám pokrm svůj
a Duchem svým nás posiluj.
Jak vzácné je, když stoluje
dárce spásy s námi!
Lukáš 17,11–19

Římanům 8,12–17

Žalm 146

Efezským 4,23
3. Janova 1–15

4. úterý On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho
očích.
1. Samuelova 3,18
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K
Galatským 5,22–26
Sofoniáš 1,1–9
5. středa Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. „Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty
jsi Hospodin, náš Bůh.“
Jeremiáš 3,22
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6. čtvrtek Neboj se náhlého strachu. Hospodin bude
po tvém boku.
Přísloví 3,25. 26
Posilujte se v Pánu a v síle jeho mohutnosti.
Efezským 6,10 Ž
1. Paralipomenon 29,9–18
Sofoniáš 3,9–20

EZD 682,4

3. pondělí Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh.
Jeremiáš 31,18
Obnovte se duchovním smýšlením.
5. Mojžíšova 26,1–11

ZÁŘÍ

Ekumenický den stvoření
7. pátek Přikazuji ti: Ochotně otvírej ruku svému
utištěnému a potřebnému bratru. 5. Mojžíšova 15,11
Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
1. Janova 3,18
Jan 13,31–35
Abakuk 1,1–11
8. sobota Poznají, že já, Hospodin, jejich Bůh, jsem
s nimi a oni, dům izraelský, jsou mým lidem.
Ezechiel 34,30
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce.
Jan 15,16
2. Tesalonickým 2,13–17
Abakuk 1,12–2,3

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha
svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.
Galatským 4,6
Filemonovi 1–22
Sofoniáš 2,1–7

15. neděle po sv. Trojici
Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás
záleží.
1. Petrova 5,7 Ž
Tichým deštěm
lítost omývá
rozvlaženou duši.
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9. neděle Srdce pokořené a zdrcené Bůh nezavrhne.
Žalm 51,19 B

12. středa Buď mi milostiv, Bože, buď mi milostiv,
neboť v tebe doufá moje duše.
Žalm 57,2 B

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem
pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
Marek 2,17

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro
jeho jméno.
1. Janova 2,12
Kazatel 4,4–12
Kazatel 1,1–18

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím,
den po dni při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.

13. čtvrtek Hle, posílám před tebou posla, aby tě
opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem
připravil.
2. Mojžíšova 23,20

288,1

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své
nebeské království. Jemu patří sláva. 2. Timoteovi 4,18
Lukáš 10,38–42
Kazatel 2,1–11. 24–26

1568 Příkaz k potlačení bratrských shromáždění v Ml. Boleslavi

14. pátek Projev svou zázračnou milosrdnost, ty spáso těch, jimž třeba ochrany.
Žalm 17,7 F

10. pondělí Já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův.
Jeremiáš 15,20

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu
dnem i nocí volají?
Lukáš 18,7
1. Korintským 7,17–24
Kazatel 3,1–15

Matouš 6,25–34

1. Petrova 5,5–11

Žalm 49

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte
i ve mne.
Jan 14,1
Filipským 4,8–14
Abakuk 2,4–20

15. sobota Přichází náš Bůh a nemlčí.

Žalm 50,3 R

11. úterý Jeho pravda ti bude sloužit místo štítu.
Žalm 91,4 F

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám
promluvil ve svém Synu.
Židům 1,1–2
Marek 12,41–44
Kazatel 4,1–12

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2. Tesalonickým 3,3
1. Timoteovi 6,3–11
Abakuk 3,1–19

16. neděle po sv. Trojici
Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život
v evangeliu.
2. Timoteovi 1,10
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16. neděle Navrať se, Hospodine! Až pokud? Měj
soucit se svými služebníky!
Žalm 90,13 Z
Nyní máte zármutek. Uvidím vás však opět, vaše srdce
se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
Jan 16,22
Jdeme v touze tobě vstříc,
dej nám dlíti s tebou víc,
sešli nám svůj svatý žár,
ty, jímž dýše všechen tvar.
ZCČSH 113,2
2. Timoteovi 1,7–10

Žalm 37,1–20

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

17. pondělí Zachráním je ze všech míst, kde sídlili
a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem
a já jim budu Bohem.
Ezechiel 37,23
Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů
a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen. Zjevení 1,5–6
Římanům 6,18–23
Kazatel 4,17–5,6
18. úterý
tvůj.

Mluv, Hospodine, neboť slyší služebník
1. Samuelova 3,9 K
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Co jste uslyšeli od počátku, zůstaň ve vás.
1. Janova 2,24 S
Izaiáš 38,9–20
Kazatel 5,9–19

Láska vysílá na cestu
a čeká trpělivě
na jejím konci.

Jan 11,1–45

ZÁŘÍ

ZÁŘÍ

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
Římanům 4,18–25
Kazatel 12,1–14
17. neděle po sv. Trojici
Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
1. Janova 5,4
Oči jsou vidoucí,
když se jimi
dívá duše.

23. neděle Odpustím jim jejich nepravost a jejich
hřích už nebudu připomínat.
Jeremiáš 31,34
Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak
zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista
spravedlivého.
1. Janova 2,1
Přijď již, Duchu stvořiteli, Duchu smíření,
přijď již a proměň svět náš celý v nové stvoření.
Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj,
nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. EZD 674,1
Matouš 15,21–28 Římanům 10,9–18 Žalm 37,21–40

19. středa Ty tišíš hučení moří i vřavu všech národů.
Žalm 65,8 R
Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Filipským 4,7
Skutky 9,36–42
Kazatel 6,1–12
1618 Petr Arnošt Mansfeld obléhá Plzeň, drancování klášterů.

20. čtvrtek Bůh mne ze spárů smrti vykoupí, on mě
přijme!
Žalm 49,16
Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející
život v evangeliu.
2. Timoteovi 1,10
Filipským 1,19–26
Kazatel 7,1–14
21. pátek Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady
v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1. Mojžíšova 2,15
Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.
Matouš 5,5 K
Zjevení 2,8–11
Kazatel 11,1–10
22. sobota Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.
5. Mojžíšova 32,4
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25. úterý Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti
slíbil.
1. Mojžíšova 28,15
Jákob věřil, a když umíral, požehnal oběma Josefovým synům.
Židům 11,21
Jakubova 1,1–6–13
Galatským 1,6–10
26. středa Hospodin bude střežit před pastí tvou
nohu.
Přísloví 3,26
Ve všem zcela vítězíme skrze toho, jenž si nás zamiloval.
Římanům 8,37 Ž
Lukáš 7,1–10
Galatským 1,11–24
27. čtvrtek Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo,
jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu Jsem Bůh, a ne člověk, jsem
Svatý uprostřed tebe.
Ozeáš 11,8. 9
Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost.
Římanům 5,20
Skutky 5,34–42
Galatským 2,1–10

24. pondělí Hospodin Bůh tvůj dá prospěch při
všem díle rukou tvých.
5. Mojžíšova 30,9 K

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

Neboť je to Bůh, jenž ve vás působí, že chcete i činíte,
co se mu líbí.
Filipským 2,13
Židům 11,1–7–10
Galatským 1,1–5

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Matouš 6,8
Židům 12,1–3
Galatským 2,11–21
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29. sobota Nebojte se! Jednejte rozhodně.
Zachariáš 8,13
Dnes v noci se mi zjevil anděl poslaný od Boha, jemuž
patřím a kterému sloužím, a řekl mi: „Už se, Pavle,
neboj! Musíš ještě předstoupit před císaře. A Bůh ti
daroval všecky ostatní, kteří jsou s tebou na lodi.“
Skutky 27,23–24 P
Lukáš 10,17–20
Galatským 3,1–14
18. neděle po sv. Trojici
Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať
miluje i svého bratra.
1. Janova 4,21
Když spolu hovoří srdce,
mají si lidé
co povědět.
30. neděle Z hlubiny soužení jsem volal k Pánu:
a Pán mne vyslyšel a vysvobodil.
Žalm 118,5 R
V Kristu Ježíši máme odvahu a přístup vírou v něho.
Efezským 3,15 Ž
Králi, dej nám jasnost smělou,
mysl učiň ochotnou,
oči světlé, věrnost vřelou,
srdce vroucí, vůli ctnou;
dej nám svorně, nikdy vzdorně
před milosti trůnem státi,
žitím svým rač sílu dáti.
190,1
Marek 12,28–34

Římanům 14,17–19

111

Žalm 56

ŘÍJEN

Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod
Páně je blízko.
Jakubova 5,8
Píseň 8,4–7
Galatským 4,1–7
4. čtvrtek Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk.
5. Mojžíšova 29,17
Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik,
utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako
i Bůh v Kristu odpustil vám.
Efezským 4,31–32
Galatským 5,13–18
Galatským 4,8–20
5. pátek A on sám bude pokoj.

Micheáš 5,4

Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem.
Pán se všemi vámi.
2. Tesalonickým 3,16
Zjevení 2,8–11
Galatským 4,21–31
6. sobota Aleluja! Z hloubi srdce Pána oslavím,
v shromážděném kruhu spravedlivých. Žalm 111,1 R
Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte
a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem.
Koloským 3,16
Matouš 5,17–24
Galatským 5,1–15

ŘÍJEN
Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby
a můj nářek utajen ti není.
Žalm 38,10
V podhoubí času
předem je známo,
jaké kde vyrostou plodnice.
1. pondělí Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď
s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich
rukou učiň pevným!
Žalm 90,17
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve
mně a já v něm, ten nese hojné ovoce.
Jan 15,5
Matouš 6,1–4
Galatským 3,15–18
2. úterý Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění
dobrým za to, cos mi dnes učinil! 1. Samuelova 24,20
Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním
na cestě.
Matouš 5,25
Marek 3,31–35
Galatským 3,19–29
3. středa Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy.
Izaiáš 45,17
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19. neděle po sv. Trojici
(Strom dobrý ovoce dobré nese. Matouš 3,17K)
Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm
jejich v čas příhodný.
Žalm 145,15 K
Ovoce oblažuje trojmo:
je krásné, voní
a chutná.
Den díkůvzdání za úrodu
(Ovoce Ducha jest láska. Galatským 5,22 K)
7. neděle Já jsem naučil Efraima chodit, bral jsem ho
na ramena, a oni nepochopili, že jsem o ně pečoval.
Ozeáš 11,3 J
Ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse.
2. Petrova 3,15
Já od Pána všechno mám, po čem srdce touží,
rád mi všechno dává sám, co mi k spáse slouží,
chléb pro časné tělo mé, slovo pro mou duši,
nade vše ho milovat za to mně přísluší.
ZCČSH 25,1
Lukáš 12,13–21

2. Korintským 9,6–15

Žalm 65

8. pondělí Jónatan šel za Davidem a ve jménu Božím
mu dodal odvahy.
1. Samuelova 23,16
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Hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
Efezským 4,3
2. Mojžíšova 15,22–27
Galatským 5,16–26
9. úterý Je-li Pán při mně, nezakolísám. Žalm 16,8 R
Ve víře opustil Mojžíš Egypt, neboje se hněvu králova,
neboť jakoby viděl toho, jenž jest neviditelný.
Židům 11,27 S
Lukáš 5,12–16
Galatským 6,1–10
10. středa Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy
neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé,
a člověk to nepostřehne.
Jób 33,13–14
I řekli učedníci vespolek: „Zdaliž srdce naše v nás
nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám
písma?“
Lukáš 24,32 K
Lukáš 13,10–17
Galatským 6,11–18
11. čtvrtek Toto praví Hospodin: „Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou
silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li
se kdo něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý
a zná mne.“
Jeremiáš 9,22–23
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12. pátek Budete jísti chléb svůj do sytosti a přebývati budete bezpečně v zemi své. 3. Mojžíšova 26,5 K
Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti.
Jan 10,10
Jeremiáš 17,13–17
Zjevení 1,9–20
1618 Slezsko se připojilo k českému povstání.

13. sobota Předstupme s díky před jeho tvář a radostně pějme mu chválu. Neboť Bůh velký je náš
Pán.
Žalm 95,2–3 F
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 14,8–18
Zjevení 2,1–7
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
K nebi směřují
samostatné kroky,
vybočující z prošlapaných cest.

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame
sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání.
Galatským 6,3–4
Matouš 8,14–17
Zjevení 1,1–8

14. neděle Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!
4. Mojžíšova 11,29
Ježíš řekl učedníkům: Přijměte Ducha svatého.
Jan 20,22
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18. čtvrtek Jdi, Hospodin buď s tebou!
1. Samuelova 17,37

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem,
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést!
Marek 10,2–16

Cokoli děláte, všecko čiňte k slávě Boží.
1. Korintským 10,31
1. Korintským 14,26–33
Zjevení 3,1–6
415,1

1. Tesalonickým 4,1–8

Žalm 75

15. pondělí Odstraňte cizí božstva, která jsou mezi
vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu. Jozue 24,23
Žijte jako děti světla.
2. Tesalonickým 3,6–13
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Efesanům 5,8 P
Zjevení 2,8–11

16. úterý Vykonávati spravedlnost více se líbí Hospodinu nežli obět.
Přísloví 21,3 K
Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!
Jan 7,24
Římanům 13,1–7
Zjevení 2,12–17
17. středa Jeho vladařství se rozšíří v pokoji bez konce.
Izaiáš 9,6
Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky.
Židům 13,8 K
Efezským 5,25–32
Zjevení 2,18–29

19. pátek Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve
svém pokolení; chodil s Bohem.
1. Mojžíšova 6,9
Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše
dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.
Matouš 5,16 K
Jan 18,28–32
Zjevení 3,7–13
20. sobota Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů
ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok
Hospodinův.
Amos 4,11
Co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost
věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je
pravdivý.
Římanům 3,3–4
Přísloví 3,1–8
Zjevení 3,14–22
21. neděle po sv. Trojici
Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.
Římanům 12,21 K
Lépe je klopýtat
cestou k nebi
než tančit k peklu.
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21. neděle I vychvaloval jsem radost, protože pro
člověka není pod sluncem nic lepšího než jíst a pít
a radovat se. To ho provází při jeho pachtění ve dnech
života, které mu Bůh pod sluncem dopřál.
Kazatel 8,15
Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se
zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
1. Timoteovi 4,4
Slunce pravdy, milosti
ze tmy již nás vyprosti,
budiž světlem církvi své,
ať svět pozná jméno tvé.
EZ 420,1
Matouš 5,38–48

Efezským 6,10–17

Žalm 38

22. pondělí Na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe.
Izaiáš 26,8
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým.
1. Petrova 5,6 K
Římanům 12,17–21
Zjevení 4,1–11
23. úterý Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim dětem, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.
5. Mojžíšova 29,28
Oné ženě pak říkali: „Teď už věříme ne pro to, cos
nám ty o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že
toto je opravdu Spasitel světa.“
Jan 4,42
2. Korintským 10,1–6
Zjevení 5,1–5
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24. středa Může si člověk udělat bohy?
Jeremiáš 16,20
Varujte se, aby vás nikdo za sebou nestrhoval filosofií,
která jest jen prázdným klamem podle lidských tradic,
podle živlů světa, a ne podle Krista. Koloským 2,8 Ž
1. Mojžíšova 13,5–12–18
Zjevení 5,6–14
25. čtvrtek Skutky Hospodinovy si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku. Rozjímám
o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích.
Žalm 77,12–13
Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala
o tom.
Lukáš 2,19
3. Mojžíšova 19,1–18
Zjevení 6,1–8
26. pátek Touhou hyne mé tělo i moje duše: Bůh je
navždy skála mého srdce a můj podíl. Žalm 73,26 Bg
Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: „Neztrácej odvahu!“
Skutky 23,11
Lukáš 22,49–53
Zjevení 6,9–17
27. sobota Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim
a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou.
Jeremiáš 25,6
Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
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s pohledem upřeným na Ježíše, jenž vede naši víru
od počátku až do cíle.
Židům 12,1–2
2. Timoteovi 2,1–6
Zjevení 7,1–8

Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni
pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě
evangeliu pokoje.
Efezským 6,14–15
Ozeáš 12,1–7
Zjevení 7,9–17

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

1568 Císař Maxmilián II. vydal další mandát proti bratřím.

30. úterý Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina.
Přísloví 16,33

Odpuštění znamená,
že to, co kdy bylo,
nikdy nebylo.
28. neděle I řekl Hospodin Abramovi: „Požehnám
tě, staň se požehnáním!“
1. Mojžíšova 12,1.2
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste
se stali dědici požehnání.
1. Petrova 3,9
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.
Matouš 18,21–35

Filipským 1,3–11

Hledejte především jeho království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.
Matouš 6,33
Římanům 3,9–20
Zjevení 8,1–5
Den reformace
Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už
je položen, a to je Ježíš Kristus.
1. Korintským 3,11
31. středa Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: „Dej se pohnout k lítosti nad zlem,
jež proti svému lidu zamýšlíš.“ 2. Mojžíšova 32,11.12

278,1
Žalm 143

1918 Zákon o zřízení samostatného státu československého

29. pondělí Povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti
přikázal.
Jeremiáš 1,17

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel
a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se
za nás!
Římanům 8,34
Matouš 5,2–12 Římanům 3,21–28 Zjevení 8,6–13
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Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město,
nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro
svého ženicha.
Zjevení 21,2
Domovem
stává se samo hledání
cesty k němu.
1. čtvrtek Vzdám ti chválu ve velikém shromáždění
a budu tě chválit před početným lidem. Žalm 35,18
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Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak
na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
2. Korintským 1,5
Izaiáš 1,18–27
Zjevení 10,1–11
23. neděle po sv. Trojici
Králi králů a Pánu pánů, jenž jediný má nesmrtelnost,
buď čest a vláda věčná.
1. Timoteovi 6,15–16 Ž
Neprostorově, nadčasově,
tady a teď
přítomen je Jsoucí.

Každý jazyk nechť vyzná k slávě Boha Otce: Ježíš Kristus jest Pán.
Filipanům 2,11 P
Zjevení 3,14–22
Zjevení 9,1–12

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

2. pátek Bůh jim připravil převelikou radost. I ženy
a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma
rozléhalo dodaleka.
Nehemiáš 12,43

Prosím Otce, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich
srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.
Efezským 3,17
Tebe, Bože, chválíme, Pane, tvoji ctíme sílu,
před tebou se skláníme, tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky, Bože mocný, veliký.
46,1

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.
Filipským 4,4 K
1. Janova 3,19–24
Zjevení 9,13–21

Matouš 22,15–22

Filipským 3,17–21

Žalm 39

3. sobota Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti,
nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj
a hůl tvá, toť mne potěšuje.
Žalm 23,4 K

5. pondělí Radostně vzdám ti oběť a chválu pro tvé
jméno tak dobré.
Žalm 54,8 R
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Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
2. Korintským 1,3
1. Petrova 2,11–17
Zjevení 11,1–2

Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají
podíl na zaslíbení.
Židům 6,12
1. Korintským 3,16–23
Zjevení 20,7–10

6. úterý Tvé skutky, Bože, mne plní radostí, a o díle
tvých rukou budu pět.
Žalm 92,5 F

10. sobota Vzdávejte Bohu díky; neboť on je dobrý
a milost jeho potrvá na věky.
Žalm 106,1 F

Ježíš řekl ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své
lůžko a jdi domů.“ A ihned před nimi vstal, vzal to,
na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Lukáš 5,24–25
Skutky 17,1–10
Zjevení 11,3–14

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem
Titovi 2,11
2. Petrova 3,13–18
Zjevení 20,11–15

7. středa Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním,
tvůj zákon mám ve svém nitru.
Žalm 40,9

Začátek ekumenické dekády míru

V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.
1. Janova 5,3
Zjevení 13,1–10
Zjevení 11,15–19
8. čtvrtek Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo.
2. Paralipomenon 18,4
Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen.
2. Timoteovi 3,14
Matouš 21,12–27
Zjevení 20,1–6
9. pátek Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl
s našimi otci!
1. Královská 8,57

1618 Bitva u Lomnice

1618 Stavovské vojsko obsazuje České Budějovice.

24. neděle po sv. Trojici
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
2. Korintským 6,2
Prostor –
otevřená náruč Boží,
čas – jeho dech.
11. neděle Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem
tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.
2. Mojžíšova 20,2 K
Pavel a Silas vyšli z vězení a šli k Lydii. Tam se shledali
s bratřími, povzbudili je a odešli.
Skutky 16,40
Chci milovat tě, koruno má,
chci milovat tě, Bože můj,
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chci milovat tě srdcem, rtoma,
též v posledním jsem boji tvůj;
chci milovat tě, kráso krás;
i v smrti tvůj jsem zas.

Lukáš 17,20–30

Římanům 14,7–9

341,6
Žalm 52

1918 Příměří v Compiègne – konec I. světové války

12. pondělí Kdo by chtěl dnes něco ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina?
1. Paralipomenon 29,5
Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo
štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.
2. Korintským 9,6
1. Petrova 4,7–11
Zjevení 21,1–8
13. úterý Sami jste viděli, jak jsem vás nesl na křídlech orličích, a přivedl jsem vás k sobě.
2. Mojžíšova 19,4 K
Tomu, jenž působením své moci 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 po všecka pokolení na věky věků!
Efezským 3,20–21
Jeremiáš 18,1–10
Zjevení 21,9–14
14. středa Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane
z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí
se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to
stvořím.
Izaiáš 45,8
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18. neděle Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků,
ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu.
Žalm 50,23
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží
v Kristu Ježíši pro vás.
1. Tesalonickým 5,18
Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
sprovodí nás všude.
On nás cestou života
podpírá a sílí,
a nás posléz přivede
k blaženému cíli.
Matouš 25,31–46

Římanům 8,18–25
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Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
2. Korintským 6,2
Židům 13,1–9
Zjevení 21,15–27
15. čtvrtek Hospodin je síla svého lidu.

Žalm 28,8

Díky Bohu, jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána
Ježíše Krista!
1. Korintským 15,57 Ž
1. Janova 2,18–29
Zjevení 22,1–5
16. pátek Nikdo není skálou jako náš Bůh.
1. Samuelova 2,2
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na
skále.
Matouš 7,24
2. Korintským 6,1–10
Zjevení 22,6–15
17. sobota Dny tvého smutku skončily. Izaiáš 60,20
Bůh jim setře každou slzu z očí.
Marek 13,1–8

Zjevení 7,17
Zjevení 22,16–21

25. neděle po sv. Trojici
Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým.
2. Korintským 5,10
Každé hnutí mysli
mění se ve světlo
anebo ve stín.
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Den přímluv a modliteb
Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům.
Přísloví 14,34 K
21. středa Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.
Přísloví 16,8
Ať nikdo nevybočuje z mezí a neklame svého bratra,
protože Pán ztrestá takové jednání.
1. Tesalonickým 4,6
Lukáš 13,1–9
Římanům 2,1–11
Izaiáš 1,21–31
1618 Savojský vévoda Petr Arnošt Mansfeld dobyl Plzeň.

315,5
Žalm 50

1618 Zemřel Albrecht Jan Smiřický ve věku 23 let

19. pondělí Nenechám tě klesnout a neopustím tě.
Jozue 1,5
Váš zármutek se promění v radost.
Matouš 7,21–29
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Jan 16,20
Izaiáš 1,1–9

20. úterý Hospodin bude chránit tvé vycházení
a vcházení nyní i navěky.
Žalm 121,8
Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.
Židům 13,14 K
Jan 3,17–21
Izaiáš 1,10–20

22. čtvrtek Budete-li Hospodina hledati, najdete ho.
2. Paralipomenon 15,2 K
Tlucte, a bude vám otevříno.
Lukáš 15,1–10

Matouš 7,7 K
Izaiáš 2,1–5

23. pátek Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?
Jeremiáš 23,29
Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s
odvahou mluvili slovo Boží.
Skutky 4,31
Židům 13,17–21
Izaiáš 2,6–22
24. sobota Bůh spravedlivě soudí a právo zjednává
všem utiskovaným.
Žalm 103,6 F
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Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat
mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh,
bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí.
Zjevení 21,3–4
Zjevení 20,11–15
Izaiáš 3,1–15
Poslední neděle církevního roku
(Neděle věčnosti)
Buďtež bedra vaše přepásaná, a svíce hořící.
Lukáš 12,35 K
Smyslem světla
jsou světlušky,
nikoli sopky.
25. neděle Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej
Hospodinu všecka země.
Žalm 96,1 K
Veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze
všech ras, kmenů, národů a jazyků, stál před trůnem
a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: „Díky
Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“
Zjevení 7,9–10
Přijď, vyžeň všechnu temnotu,
buď sluncem našich životů.
Svým světlem sviť, kde vládne noc.
Slyš naše prosby o pomoc!
Ať zní, ať zní, ať zní to do všech stran,
že Bůh se sklání v lásce k nám.
EZD 669,2
Matouš 25,1–13
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Zjevení 21,1–7

Žalm 90
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Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem
mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od
smrti i hrobu.
Zjevení 1,17–18
1. Tesalonickým 5,9–15
Izaiáš 6,1–13
30. pátek Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
5. Mojžíšova 28,1.6
Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a prosil ho: „Přeplav se do Makedonie
a pomoz nám!“ Bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh kázati
tam evangelium.
Skutky 16,9–10
Židům 13,10–16
Izaiáš 7,1–9
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26. pondělí Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez
domova, ujímá se sirotka i vdovy.
Žalm 146,9
Povyšuje ponížené, hladové krmí dobrými věcmi, bohaté posílá pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka
Izraele, když se rozpomenul na své milosrdenství.
Lukáš 1,52–54 P
Židům 12,18–25
Izaiáš 4,2–6
27. úterý Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému?
Izaiáš 58,7
Nezapomínejte na to, abyste prokazovali dobro,
a mějte pochopení pro druhé: to jsou oběti, jaké se
Bohu líbí.
Židům 13,16 P
1. Petrova 1,13–21
Izaiáš 5,1–7
28. středa Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci
i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít
tvé jméno.
1. Královská 8,29
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.
Efezským 2,19
1. Korintským 3,9–15
Izaiáš 5,8–24
29. čtvrtek Dej mi znáti, Hospodine, konec života
mého, a odměření dnů mých jaké jest, abych věděl,
jak dlouho trvati mám.
Žalm 39,5 K
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Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
Matouš 2,10
Hvězdná seskupení
– nevypočitelná
propojení s lidmi.
1. sobota Ať říkají stále: „Bůh je velký“ ti, kdo milují
tvou spásu.
Žalm 70,5
Celý zástup lidu se radoval nad všemi skvělými činy,
které Ježíš konal.
Lukáš 13,17 P
Zjevení 21,10–27
Izaiáš 7,10–17
Začátek nového církevního roku
1. neděle adventní
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný.
Zachariáš 9,9 J
Z chaosu
buňka životodárná
vzchází.
2. neděle Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se
a odvraťte se od svých hnusných model. Ezechiel 14,6
Zákoník Ježíšovi řekl: Správně, Mistře, podle pravdy jsi
řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;
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a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé
síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než oběti
a dary.
Marek 12,32–33
Vtiskni mi své lásky dílo
do srdce i do mysli,
aby stále vzácné bylo,
na co nevděk nemyslí.
Tys největší, co jen znám,
bez tebe je všechno klam.
U tvých nohou vidím znova,
kde je láska opravdová.
Matouš 21,1–9

Římanům 13,8–14
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On vám bude oporou až do konce, abyste v onen
den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
1. Korintským 1,8
Koloským 1,9–14
Izaiáš 9,1–6
6. čtvrtek Sešli nám pomoc v úzkostech, je marná
všechna spása v rukou lidských.
Žalm 60,13 F

EZ 324,3
Žalm 24

3. pondělí Pán pozvedá nuzného z prachu.
1. Samuelova 2,8
Když pastýř ztracenou ovci nalezne, vezme si ji s radostí na ramena.
Lukáš 15,5
1. Petrova 1,8–13
Izaiáš 8,1–15
4. úterý Obraťte se a budete žít.
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Ezechiel 18,32

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve
spravedlnosti a svatosti pravdy.
Efezským 4,24
Židům 10,32–39
Izaiáš 8,16–23

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
1. Tesalonickým 5,1–8
Izaiáš 9,7–10,4
7. pátek Bože, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.
2. Královská 19,15
Ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se
před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.
Zjevení 15,4
Ezechiel 37,24–28
Izaiáš 11,1–10
8. sobota Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď
však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto lituji všeho
v prachu a popelu.
Jób 42,5–6

5. středa Bůh střeží tě, Bůh stín ti dává po tvé pravici.
Slunce tě nezraní ve dne, ani měsíc v noci.
Žalm 121,5–6 F

Rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, který mu řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapřeš.
A vyšed ven, plakal hořce.
Matouš 26,75 K
Abakuk 2,1–4
Izaiáš 12,1–6
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2. neděle adventní
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy,
neboť vaše vykoupení je blízko.
Lukáš 21,28
Z nevnímatelna
tryskají prameny
v živoucí ústrojí bytí.
9. neděle Já jsem Hospodin, jenž ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence.
Izaiáš 44,25
Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha.
1. Janova 4,1 K
Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
Lukáš 21,25–33

Jakubova 5,7–8
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11. úterý Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně
plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval
se nad svými ujařmenými.
Izaiáš 49,13
Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením.
1. Korintským 1,30
Izaiáš 26,7–15
Izaiáš 19,16–25
12. středa Hle, mám svědka na nebesích, můj
přímluvce je na výšinách.
Jób 16,19
Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni
mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při
mně stál a dal mi sílu.
2. Timoteovi 4,16–17
Zjevení 2,1–7
Izaiáš 25,1–12

248,0
Žalm 1

10. pondělí Chci tě velebit, co živ budu, ve jménu
tvém ruce spínat.
Žalm 63,5 R
Především vybízím, ať se konají prosby, modlitby,
přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi.
1. Timoteovi 2,1 J
Izaiáš 25,1–8
Izaiáš 14,1–23

13. čtvrtek Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako
oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.
Izaiáš 44,22
Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale
aby skrze něj byl svět spasen.
Jan 3,17
2. Korintským 5,1–10
Izaiáš 26,1–6
1618 Moravský zemský sněm – opět odmítá přidat se k povstání.

14. pátek Od východu slunce až do západu jeho
chváleno buď jméno Hospodinovo.
Žalm 113,3 K
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Požehnaný Pán Bůh Izraelský, že jest navštívil a učinil
vykoupení lidu svému, a vyzdvihl nám roh spasení.
Lukáš 1,68–69 K
Zachariáš 2,14–17
Izaiáš 26,7–21
15. sobota Volám k Bohu, a Hospodin mi pomůže.
Žalm 55,17 Z
Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám
to.
Jan 16,23
1. Tesalonickým 4,13–18
Izaiáš 28,14–22
3. neděle adventní
Připravte cestu Hospodinu! Panovník přichází s mocí.
Izaiáš 40,3. 10
Jde o Boží bydlení
v našem vnitřním vesmíru,
ne o naše v jeho vnějším.
16. neděle Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti,
jako těžké břemeno mě tíží.
Žalm 38,5
Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on
vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.
Matouš 1,21
V tom pravé naše blaho jest,
když Duchem tvým se dáme vést.
Tvou těšíme se milostí,
jež z hříchu pout nás vyprostí.
Matouš 11,2–10

1. Korintským 4,1–5
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17. pondělí Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid.
Izaiáš 43,20
Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37
Lukáš 1,26–38
Izaiáš 29,1–8
18. úterý Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.
1. Mojžíšova 15,6
Abraham posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.
Římanům 4,20–21
2. Korintským 1,18–22
Izaiáš 29,9–16
19. středa Svědectví Páně je spolehlivé, dá moudrost
nevědomým.
Žalm 19,8 R
Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh
v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že
nám dal svého Ducha.
1. Janova 3,24
Izaiáš 11,10–13
Izaiáš 29,17–24
20. čtvrtek Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy
zpívati budu jménu tvému, ó Nejvyšší. Žalm 9,3 K

EZ 252,4
Žalm 33
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21. pátek Památka spravedlivého bude k požehnání.
Přísloví 10,7
Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce.
Matouš 13,43
Zjevení 3,7. 8.10.11.12
Izaiáš 33,17–24
22. sobota Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají
v něho.
Žalm 2,12 K
Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má
moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.
2. Timoteovi 1,12
Zjevení 22,16. 17.20.21
Izaiáš 35,1–10
4. neděle adventní
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Pán je blízko.
Filipským 4,4–5
Tenká hranice
odděluje dvojí svět,
zjevný zde, tajný tam.

Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá
v Bohu, mém spasiteli.“
Lukáš 1,46–47
Izaiáš 42,5–9
Izaiáš 32,1–8
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Kdo spatřil jasný hvězdný třpyt,
hned běžel Dítě navštívit,
vždyť byl to Král všech králů,
vždyť byl to Král všech králů.
Lukáš 1,39–56

Filipským 4,4–7

ZCČSH 319,1
Žalm 130

Štědrý den
24. pondělí K tobě volám, Pane, moje skálo, neoslyš
mne.
Žalm 28,1 R
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Lukáš 2,11
Matouš 1,1–25
Římanům 1,1–7
Matouš 1,1–17
1. svátek vánoční
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu.
Jan 1,14
25. úterý Mé srdce složilo v Bohu naději a dostalo
se mi jeho pomoci. I zaplesalo srdce mé a písní dík
mu vzdám.
Žalm 28,7 F

23. neděle Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
Žalm 34,8

Pastýři se navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
Lukáš 2,20
Lukáš 2,1–20
Titovi 3,4–7
Matouš 1,18–25

Anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl:
„Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou,
kteráž bude všemu lidu.“
Lukáš 2,9–10 K

2. svátek vánoční
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých
jeho. Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno
Hospodinovo vzývati budu.
Žalm 116,15. 17 K
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26. středa Řekl Hospodin Bůh: Není dobré člověku
býti samotnému.
1. Mojžíšova 2,18 K
Simeon vzal dítě do náručí a takto chválil Boha: „Nyní
propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle
svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení.“
Lukáš 2,28–30
Jan 1,1–5–14
Židům 1,1–6
27. čtvrtek Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům
a klaněli se jim.
5. Mojžíšova 11,16
V svobodě, kterou Kristus nás osvobodil, stůjte a nezapletejte se zase v jho služebnosti. Galatským 5,1 K
Jan 21,20–24
Matouš 2,13–23
28. pátek Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto
trápení srdce ubíjí ducha.
Přísloví 15,13
Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, potěšuje nás
v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří
jsou v jakékoli tísni.
2. Korintským 1,3.4
Matouš 2,13–18
Matouš 3,1–12
1568 Ve Fulneku zemřel správce tamního sboru a skladatel duchovních
písní br. Jan Jelecký.

29. sobota Netrapte se! Radost z Hospodina bude
vaší záštitou.
Nehemiáš 8,10
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Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha
svatého.
Římanům 15,13
1. Janova 4,11–16
Matouš 3,13–17
1. neděle po vánocích
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu.
Jan 1,14
Nahé věčnosti
dostalo se roucha
prostoru a času.
30. neděle Hleďte, mně pomáhá Bůh, Pán mě udržuje naživu.
Žalm 54,6 Ku
Tomu, jenž má moc vás uchránit před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy,
jedinému Bohu, jenž nás spasil skrze Ježíše Krista,
našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede
vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.
Judova 1,24–25
Slož vše, co srdce tíží,
i všechny cesty své
na Pána, jenž k nám shlíží
a Otcem tvým se zve.
Jenž hvězdám dráhy klestí,
mrak, větry vodívá,
ví, co i k tvému štěstí
nejvíce prospívá.

Lukáš 2,22–40

1. Janova 1,1–4
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Závěr roku
Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající
a mnohého milosrdenství.
Žalm 103,8 K
31. pondělí Bože, potvrď navěky své slovo, které jsi
promluvil o svém služebníku a o jeho domě. Učiň,
jak jsi promluvil.
2. Samuelova 7,25
Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo
v něm řečeno „Ano“. A proto skrze něho zní i naše
„Amen“ k slávě Boží.
2. Korintským 1,20
Lukáš 12,35–40 Římanům 8,31–39 Matouš 4,12–17

382,1
Matouš 4,1–11
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Perikopy na rok 2018
01.01.
06.01.
07.01.
14.01.
21.01.
28.01.
04.02.
11.02.
18.02.
25.02.
04.03.
11.03.
18.03.
25.03.
29.03.
30.03.
01.04.
02.04.
08.04.
15.04.
22.04.
29.04.
06.05.
10.05.
13.05.
20.05.
21.05.

Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joz 1,1–9
Zjevení Páně – Epifanias . . . . . . . Ko 1,24–27
1. neděle po Zjevení Páně . . . . . . 1K 1,26–31
2. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . 1K 2,1–10
Poslední neděle po Zjevení . . . . . . Zj 1,9–18
Septuagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jr 9,22–23
Sexagesimae . . . . . 2K (11,18.23b–30)12,1–10
Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Am 5,21–24
Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2K 6,1–10
Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 5,1–7
Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Pt 1,(13–17)18–21
Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fp 1,15–21
Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu 21,4–9
Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 50,4–9
Zelený Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . 1K 10,16–17
Velký Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žd 9,15–28
Velikonoční neděle . . . . . . . . . . 1S 2,1–2.6–8a
Velikonoční pondělí . . . . . . . . . . . 1K 15,50–58
Quasimodogeniti . . . . . . . . . . . . . . . Ko 2,12–15
Misericordias Domini . . . . . . . . . . . . 1Pt 5,1–4
Jubilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2K 4,16–18
Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk 16,23–34
Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ko 4,2–4(5–6)
Nanebevstoupení Páně . . . . . . . . . . . . Zj 1,4–8
Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jr 31,31–34
Neděle svatodušní . . . . . . . . . . . . . . 1K 2,12–16
Svatodušní pondělí . . . . . . . . . Ef 4,11–15(16)
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27.05.
03.06.
10.06.
17.06.
24.06.
01.07.
08.07.
15.07.
22.07.
29.07.
05.08.
12.08.
19.08.
26.08.
02.09.
09.09.
16.09.
23.09.
30.09.
07.10.
14.10.
21.10.
28.10.
31.10.
04.11.
11.11.
18.11.
21.11.
25.11.
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Neděle sv. Trojice . . . . . . . . . . . . . . . . Ef 1,3–14
1. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Jr 23,16–29
2. neděle po sv. Trojici . . . . 1K 14,1–3.20–25
3. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . 1J 1,5–2,6
4. neděle po sv. Trojici . 1Pt 3,8–15a(15b–17)
5. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Gn 12,1–4a
6. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Sk 8,26–39
7. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . Fp 2,1–4
8. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . 1K 6,9–20
9. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . Jr 1,4–10
10. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Iz 62,6–12
11. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Ga 2,16–21
12. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Sk 3,1–10
13. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Gn 4,1–16
14. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . 1Te 1,2–10
15. neděle po sv. Troj. Ga 5,25–26; 6,1–3.7–10
16. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Sk 12,1–11
17. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Iz 49,1–6
18. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Jk 2,1–13
Den díkůvzdání za úrodu . . . . . . . 1Tm 4,4–5
20. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . 1K 7,29–31
21. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Jr 29,1.4–14
22. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Ř 7,14–25
Den reformace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ga 5,1–6
23. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . Ř 13,1–7
24. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Jb 14,1–6
25. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Zj 2,8–11
Den přímluv a modliteb . . . . . . . . Zj 3,14–22
Poslední neděle círk. roku . . . . . . Iz 65,17–25

02.12.
09.12.
16.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.
31.12.

1. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . L 1,67–79
2. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . Iz 35,3–10
3. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . Iz 40,1–11
4. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . J 1,19–28
Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ez 37,24–28
1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . . . J 3,31–36
2. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 11,1–9
1. neděle po vánocích . . . . . . . . . . . J 12,44–50
Závěr roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 8,31–36
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Unitas fratrum –
světová Jednota bratrská

http://www.unitasfratrum.org
Provincie
Africký region:
1. Jižní Afrika (západní oblast – založena 1737, obnovena 1792 – a východní oblast – založena 1828)
2. Kongo
3. Malawi
4. Tanzanie jih (s centrem v Tukuyu – zal. 1891)
5. Tanzanie jihozápad (s centrem v Mbeya – založena 1977)
6. Tanzanie Kigoma – Tanganika (přijata 2012)
7. Tanzanie Rukwa (s centrem v Sumbawanga –
založena 1984)
8. Tanzanie sever – Arusha (přijata 2012)
9. Tanzanie východ (přijata 2014)
10. Tanzanie západ (s centrem v Tabora – založena
1897)
11. Zambie (přijata 2014)
Evropský region:
12. Česká
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)
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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
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Misijní území
• Belize
• Francouzská Guyana
• Garífuna (na Kajmanských ostrovech)
• Haiti
• Iringa
• Jižní Asie
• Keňa
• Kuba
• Peru
• Ruvuma a Njombe
• Rwanda
• Sierra Leone
• Sud Kivu a Katanga
• Uganda
• Zanzibar

Díla Jednoty
• Hvězdné návrší (domov pro mentálně postižené
arabské dívky v Ramallah u Jeruzaléma)
• Archiv UF v Ochranově
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Adresář Ochranovského seniorátu při
Českobratrské církvi evangelické –
misijní provincie Jednoty bratrské
http://www.jednotabratrska.cz
http://www.evangnet.cz/cce/seniorat/ochranovsky
Jablonec nad Nisou
Máchova 29, PSČ 466 01
tel. 481 011 021; jablonec-ochr@evangnet.cz
Kazatelka (D): Anna Kracíková (∗ 1982) (MD)
tel. 737 579 930; anna.kracikova@evangnet.cz
Administrováno z Prahy
Kurátor: Robert Bubeník
Ne + Nb 9.30, Bh středa 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; mobil: 604 554 756
e-mail: daniel.vacovsky@seznam.cz
Ne + Nb 9.30 (od 9.00 chvály), Bh st. 18.00
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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. 222 716 862; mobil: 604 353 326
e-mail: sormovaeva@seznam.cz
Kurátorka: Eva Kejřová
Ne + Nb 9.30 Rektorská 498/2, Praha 10 – Malešice
Bh út. 18.00 tamtéž
Po domluvě s kazatelkou: děti, konfirmandi a starší
věkem

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 úterý + pátek 13.30–15.00

Tanvald
Hlavní 91, 468 51 Smržovka; tel. 737 976 030
Administrováno z Turnova
Ne 14.00 Tanvald – Smržovka (3. neděle v měsíci)
Kazatelská stanice: Kořenov – kostelíček
Ne červen–září 10.00
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Turnov
Na Sboře 80, PSČ 511 01
tel. 481 320 058; e-mail: turnov@evangnet.cz
Kazatel (P): Ondřej Halama (∗ 1956)
tel. 737 976 030; e-mail: ondrej.halama@tiscali.cz
Kurátorka: Jitka Pernerová
Ne + Nb 9.00 (2. neděle rodinné), Ml pá. 18.00
Bh 10.00 (2. a 4. středa v měsíci)
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 Rovenska
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 pátek 17.00
Zkratky
(P) – presbyter
Ne – nedělní shromáždění
Nb – dětská nedělní besídka
děti – předškoláci a mladší školáci

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

Pověřené pro práci se sestrami
Libuše Bernardová (∗ 1952)
Brechtova 779, 149 00 Praha 4
tel. 602 390 157; e-mail: e.bernardova@centrum.cz
Jitka Pernerová (∗ 1940)
Ohrazenice 195, 511 01 Turnov
e-mail: bperner@seznam.cz

Poradní odbor mládeže
e-mail: ochranovska-mladez@evangnet.cz
web: http://www.jednotabratrska.cz/mladez
Eva Šormová, 604 353 326; sormovaeva@seznam.cz
Petra Šlapánková
tel. 603 184 748; slapankova.p@centrum.cz
Iva Zastko, 604 802 398; spatenkovaiva@seznam.cz

Na mateřské dovolené
Dagmar Kubíčková (∗ 1981)
tel. 608 155 113; dagmar.oupicka@evangnet.cz
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Emerité
Miroslav Matouš (∗ 1921)
Oblouková 38, 101 00 Praha 10 – Vršovice
tel. 733 684 083
Vdovy po kazatelích
Růžena Halamová (∗ 1929)
Na Sboře 80, 511 01 Turnov
tel. 732 844 432
e-mail: Jindrich.Halama@seznam.cz
Květoslava Uhrová (∗ 1924)
Sokolovská 114, 186 00 Praha 8
Seniorátní výbor
senior: Ondřej Halama (∗ 1956)
tel. 737 976 030; ondrej.halama@tiscali.cz
náměstek seniora: Eva Šormová (∗ 1956)
tel. 222 716 862; mobil: 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
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Jungmannova 9, P. O. Box 466, 111 21 Praha 1
tel. 224 999 211; e-mail: sekretariat@e-cirkev.cz
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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
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Poznámky
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Hesla Jednoty bratrské 2018
Dle německé předlohy „Die Losungen der Herrnhuter
Brüdergemeine für das Jahr 2018“ do češtiny převedl
Miroslav Matouš.
Sazbu v programu TEX za použití rodiny písem Jannon Text
Moderne a obálku připravili Slávek a Petr Heřmanovi.
Zvláštní poděkování patří Petře Hofbauerové z ORST NK ČR a
Bc. Josefu Kremlovi z Českého muzea stříbra, p.o. za
poskytnutí faksimilí, Dr. Robertu Dittmannovi z ÚČJTK FF UK
a Dr. Jiřímu Justovi z HÚ AV ČR za cenné připomínky,
manželce Aleně Heřmanové za pomoc i toleranci jakož 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 srpnu 2017 jako svou 20. publikaci.
Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3400 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 2019 objednávejte v evangelických
sborech nebo přímo u vydavatele během srpna–září 2018.

