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Úvodní slovo k 289. ročníku Hesel
Usiluj o pokoj a nechej se jím vést! Žalm 34, 15b

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Žijeme v době, která se rychle mění. Krátké zprá-

vy, SMS a Twitter nahrazují delší rozmluvy a dopisy.
Mnohá slova a významy vystupují do popředí, ve sna-
ze znamenat něco nového. Je skoro neuvěřitelné, že
Hesla existují již od roku 1731: krátké biblické texty
pro každý den roku. A tato slova nám chtějí darovat
naději, odvahu a útěchu.

Také heslo roku 2019, které bylo při přípravě těch-
to Hesel zvoleno Ekumenickou pracovní společností
biblického čtení (ÖAB), je významná a závažná výzva.
Připomíná nám, co současný svět naléhavě potřebuje.
Tato biblická výzva nám může připadat samozřejmá
a zcela obyčejná. My ale také víme, že není jedno-
duché nacházet pokoj, klid a mír. Stále je kolem nás
tolik konfliktů, které jsou příčinou násilí a válek.

Žalmista má na mysli především děti, když říká:
„Kdo je ten, který má rád život a chce prožívat dob-
ré dny?“ Snímky podvyživených dětí, dětí na útě-
ku, které trpí násilím a válkami, nemáme před očima
jen v období Vánoc. Tehdy je touha po klidu a mí-
ru obzvláště silná. Andělská zvěst pastýřům vyhlašu-
je pokoj a mír spojený se jménem Ježíš, s Kristem.
V tomto dítěti přichází na svět mezi lidi mír Boží.
Důvěrou v tohoto Spasitele můžeme překonat naše
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obavy. V Žalmu 34 také čteme: „Ti kdo jej vyhlížejí,
budou zářit radostí...“. Ten, kdo spoléhá na Ježíše,
dokáže překonat obavy a osvobodit se z beznaděje.
Jestliže dokážeme nalézt tento pokoj a mír, cosi na
světě se změní. Mír a klid začne působit v nás, třeba
jenom v drobnostech: neoplácet stejnými prostředky,
ale dobrem odpovídat na zlo. Naštěstí je mnoho lidí
na světě, kteří o toto usilují – na všech kontinentech
světa.

Mimo denních zpráv spojuje nás při čtení Hesel
společné naslouchání každodenní Boží zvěsti. Tato
slova nás chtějí povzbudit k důvěře v Boží dobro-
tivost, a k tomu nám poskytují zcela praktické po-
znatky. Hesla, která každoročně vycházejí v téměř 60
jazycích, nám připomínají, že v Ježíši Kristu můžeme
nacházet pokoj a mír.

Ochranovská Jednota bratrská vám přeje mnoho ra-
dosti při „Hledání a následování“. Vyplatí se to každý
den.

Vaše Ochranovská Jednota bratrská
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Výročí 2019

Nejstarším staročeským překladem Žalmů byl zřej-
mě meziřádkový (interlineární) překlad z Vulgaty
z XIII. století, který se však zachoval až v pozdějších
opisech. Na obálku letošních Hesel jsme vybrali
ukázku ze žaltáře Wittemberského ze XIV. století:

Diverte a malo et fac bonum
inquire pacem et persequere eam
Otwrat sie ot zleho a vczyn dobre
hleday pokogie y chod po nem.

Básnický překlad hesla roku od Viktora Fischla:
Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi
dobře odpovídá Lutherovu překladu z německých
Losungen:
Suche Frieden und jage ihm nach!
Vždyť Jäger – to je lovec. Jiné překlady se s hebrej-
ským slovesem R-D-F vyrovnávají obraty usiluj o něj,
stíhej jej, hoň se za ním, žeň se za ním. Kraličtí: Hledej po-
koje, a stíhej jej. A Vulgata má persequere eam – a všichni
víme, co znamená persekuce, pronásledování.

Žalmistovo vyjádření je provokativní: Namísto zvě-
ře či nepřítele máme pronásledovat mír? Pražská de-
fenestrace 1419 odstartovala období husitských bouří.
A v roce 1619 v Českém království už naplno hořela
třicetiletá válka jako důsledek defenestrace v minulém
roce. Před 400 i před 600 lety se náboženské pro-
blémy vyřizovaly pomocí zbraní. Jan Želivský i mistři
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Pražské university řešili otázku, zda je možno víru há-
jit s mečem v ruce. Odpověď byla kladná. A stejná
otázka i stejná odpověď padla i o dvě stě let později.

V odpovědi na husitské války se zrodila jednota
bratrská jako společenství tichých v zemi. Ponauče-
na Petrem Chelčickým pochopila, že válčení na poli
bitevním i politickém odvádí od toho podstatného
boje – boje duchovního.

Avšak po sto padesáti letech to byli ponejvíce sta-
vové, hlásící se k jednotě bratrské, kteří spolu s luthe-
rány volali do zbraně. A v roce 1619 asi ještě mnozí
věřili, že Bůh dal evangelickým zbraním vybojovat
tu správnou víru. O řešení problémů smírnou ces-
tou tehdy usiloval bratr Karel starší ze Žerotína – na
rozdíl od Václava Budovce z Budova a dalších bratří
v Čechách.

Násilí či nenásilí? Odpověď můžeme hledat i při
čtení letošních Hesel. Linie let 1419 a 1619 doplníme
vzpomínkami na události roku 1969, kdy řada vesměs
mladých lidí jako prostředek boje proti vnějšímu ná-
silí zvolila násilí proti vlastnímu tělu. Nevíme, zda si
Jan Palach uvědomil, že svůj protestní čin sebeobě-
tování se za svobodu vykonal na den přesně 550 let
poté, co císař Zikmund pod pohrůžkami vyzval svého
bratra Václava IV. k normalizaci poměrů v Čechách.
Zato my si už neuvědomujeme, že Palachova činu
následovaly tři desítky dalších osob.

Z historických výročí můžeme ještě připomenout
rok 1519, kdy byl v Mladé Boleslavi vytištěn kancio-
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nál Lukáše Pražského Kniha zpěvuov a chval božských.
Tento kancionál sloužil jako předloha pro další edice
bratrských kancionálů, bohužel se ale žádný výtisk ne-
dochoval. Namísto něj nám letošní zadní obálka při-
pomene 450. výročí úmrtí bratrského biskupa Matěje
Červenky († 13. 12. 1569): jeho překlad Žaltář Davida
svatýho, proroka a krále velikýho vyšel tiskem v roce 1562
a zachoval se alespoň v jednom neúplném exempláři,
uloženém ve Vědecké knihovně v Olomouci. Červen-
kův žaltář ovlivnil pozdější bratrské překlady, včetně
kralické Šestidílky.

Odchyl se od zlého a čiň dobré:
hledey pokoge a stijhej gey.
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Použité překlady bible, písně a verše

Biblické verše jsou přednostně vybírány z Ekume-
nického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového
zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005
(podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svo-
lením ČBS.

Asi v 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 písme-
nem K za číslem verše.

V další sedmině případů, kdy s ohledem na předlo-
hu 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
ČSP – Český studijní překlad; Praha 2009
F – Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich 1998
J – Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dag-

mar Halasovi); Karmelitánské nakladatelství, 2010
Ku – P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a

kantik římského breviáře; Křesťanská akademie,
Řím 1970

MP – Miloš Pavlík: Bible – Pavlíkův studijní překlad;
Kvartus Media k.s., Kroměříž 1014
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P – Nový zákon – z původního řeckého znění přel.
Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 1970

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 Česko-

bratrské církve evangelické, Praha 1979
EZD – Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Pra-

ha 2004
ZCČSH – Zpěvník Církve československé husitské

(uspořádali Z. Trtík, O. Ungermann, L. Šimšík), Bla-
hoslav, Praha 2001

Dvojverší, laděná k heslům měsíců a týdnů, vybíral
Miroslav Matouš ze svých básnických sbírek Uhel
a křída (Karmelitánské nakladatelství 1995), Světla
a stíny strun (Karmelitánské nakladatelství 1997)
a Únik z Babylonu (Archa, Praha 2000).
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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 každoroč-

ně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených
v ochranovské sbírce.

• Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána
přednostně z oddílů průběžného biblického čtení
(viz níže).

• Doplňující texty: trojverší a sloky písně u měsíců,
týdnů, nedělí a významných dnů.
Nedělím předchází heslo pro celý následující tý-

den. Neděle jsou zakončeny odkazy na čtení z evan-
gelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu;
podobně je tomu u jiných významných dní. Doporu-
čené texty kázání (označené v originále jako Predigt)
uvádíme zvlášť jakožto Perikopy na str. 141.

Všední dny jsou zakončeny odkazy do dvou bib-
lických míst pro každodenní čtení: První čtení je vy-
bíráno z lekcionáře vydaného luterskou liturgickou
konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne
a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběž-
né čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für
Bibellesen), které během čtyř let projde celým No-
vým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími kni-
hami Starého zákona (letos: Gn 1–11, 1S, 2S, Př 10–24,
Iz 40–55, Na, Tób nebo Jób, Mt, Ř, Jk). 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 nedě-
le. Probuzení a obnova duchovního života, jednota
v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a je-
jich společné svědectví.

Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia
ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědec-
tví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení
spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti.
Evangelizace. Lékařská práce.

Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče,
příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti.
Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, ško-
ly, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování nábo-
ženství a křesťanská výchova, práce s mládeží, schůz-
ky mládeže.

Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, ob-
chodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé,
hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí,
vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útla-
ku a násilí. Diakonie – domovy pro seniory, ústavy
s pečovatelskou službou, sociální dílo.
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Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a sprave-
dlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vlo-
žených do lidských rukou, překonávání národnostní
a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži
a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních.
Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb.
Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží
vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.

Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristo-
vo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití
Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné služ-
bě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle.
Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povolá-
ni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor.
Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší prá-
ce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání
přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné
modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.

Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a ve-
dení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a pro-
vinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za
Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy
na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.

Denně 21.00 hod.: Prosby za ochranu Země před
ohrožením každou lidskou zlovůlí.
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Modlitební stráž Jednoty bratrské

31. 12.–18. 1. * USA jih
19. 1.–23. 1. Kostarika
24. 1.–31. 1. Guyana
1. 2.–3. 2. Česká misijní provincie
4. 2.–7. 2. Česká provincie
8. 2.–25. 2. Surinam
25. 2.–14. 3. * Tanzanie západ
15. 3.–22. 3. Aljaška
22. 3.–31. 3. * Evropská kontinentální provincie

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

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

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

0–2 Železný Brod Praha Turnov
2–4 Koberovy Rovensko Ujkovice
4–6 Potštejn Tanvald Jablonec
6–8 Praha Turnov Jablonec
8–10 Rovensko Ujkovice Koberovy

10–12 Tanvald Železný Brod Potštejn
12–14 Turnov Jablonec Praha
14–16 Ujkovice Koberovy Rovensko
16–18 Železný Brod Potštejn Tanvald
18–20 Jablonec Praha Turnov
20–22 Koberovy Rovensko Ujkovice
22–24 Potštejn Tanvald Železný Brod
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Vydání Hesel v rozličných jazycích
Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnos-

ti jsou vydávána ve více než 60 jazycích v Evropě,
Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština, anglič-
tina (britská a americká), balinézština (indonéština),
basaa, batak, bečuánština (setswana), bemba, bulhar-
ština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a
zjednodušená), dánština, dolnoněmčina, estonština,
finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong,
chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina),
islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kirun-
di, kisuaheli, korejština, lotyština, lužická srbština, ma-
ďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švý-
carská), nepálština, nizozemština, ovambo, papiamen-
to, pedi, perština, polština, portugalština, rongmei–
naga, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, si-
malungun, sisvati, sotho, surinamština (sranan tongo),
srbština, syrština–aramejština, svahilština, španělština,
švédština, tamil, thajština, tibetština, timbuku (mbu-
kushu), tok pisin, tswana, turečtina, urijština, venda,
vietnamština, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazy-
cích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.

Oficiální Internetová stránka Hesel v němčině:
http://www.losungen.de

Stránka s českými Hesly:
http://hesla.dulos.cz
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Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením
smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Kdo umí promítnout srdce do duhového třpytu v rosné krůpěji,
tomu jsou vlastní tajemství nebeských výšin i hlubiny mořské.

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

Koloským 3,17

1. úterý Nepokřivíš práva svého chudého v jeho ro-
zepři. 2.Mojžíšova 23,6 J

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se stro-
jil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu
lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů.

Lukáš 16,19–20

Lukáš 4,16–21 Jakubova 4,13–15 Žalm 8

2. středa Josef řekl bratrům: „Jen mezi sebou nevy-
volávejte po cestě hádky!“ 1.Mojžíšova 45,24

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco
proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte
i vy. Koloským 3,13

Jozue 24,1–26 1. Mojžíšova 1,1–13
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3. čtvrtek On střeží duše svých věrných, svévolní-
kům je z rukou vytrhuje. Žalm 97,10

Bůh všeliké milosti, jenž nás povolal k věčné slávě své
v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí,
utvrdí a upevní. 1. Petrova 5,10 S

2. Mojžíšova 2,1–10 1. Mojžíšova 1,14–25

4. pátek Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z to-
ho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to
děje? je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům
je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj
dům. Ageus 1,9

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služ-
te Pánu. Římanům 12,11

1. Mojžíšova 21,1–7 1. Mojžíšova 1,26–2,4a

5. sobota Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst
vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Pře-
de mnou každý klesne na kolena a každý jazyk od-
přisáhne: „Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je
spravedlnost i moc.“ Přijdou k němu a budou se sty-
dět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem.

Izaiáš 45,23–24

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest
a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

1. Mojžíšova 9,12–17 1. Mojžíšova 2,4b–17
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Zjevení Páně – Epifanias
Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b K

Vím, vězeň kouře a skřípění, že budu občanem světa,
jenž je oblastí záře a sladkým domovem písně.

6. neděle Kéž by Izrael chodil po mých cestách!
Žalm 81,14 Z

Zjevilať se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všech-
něm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se
bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spraved-
livě, a zbožně živi byli na tomto světě.

Titovi 2,11–12 K
My putujeme ve tvém jménu,
buď vůdcem, cestou, berlou sám
a reky, Jákoba již vedli,
rač k ochraně též poslat nám.
Ať kamkoli se cestou hnem –
kéž svého cíle neminem. 418,3

Matouš 2,1–12 Efezským 3,1–7 Žalm 72

7. pondělí Hle, budu je tříbit a budu zkoumat.
Jeremiáš 9,6

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když
se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm,
kdo ho milují. Jakubova 1,12
1. Janova 3,1–6 1. Mojžíšova 2,18–25

8. úterý Nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nebu-
de zahanben. Zahanben bude ten, kdo bezdůvodně
zradil. Žalm 25,3 F
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Všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale
Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás.

2. Korintským 7,5–6
4. Mojžíšova 24,15–17 1. Mojžíšova 3,1–13

9. středa David se modlil: Pro své slovo a podle svého
srdce jsi učinil celou tuto velikou věc.

2. Samuelova 7,21
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
Efezským 4,17–24 1. Mojžíšova 3,14–24

10. čtvrtek Ruka našeho Boha byla nad námi a vy-
svobozovala nás. Ezdráš 8,31
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já
jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je
z mé ruky nevyrve. Jan 10,27–28
1. Janova 1,5–7 1. Mojžíšova 4,1–16

11. pátek Naplnils mé srdce větší radostí, než pociťují
ti, jejichž obilí a víno se urodilo. Žalm 4,8 F
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať
nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž
v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebu-
jeme. 1. Timoteovi 6,17
Izaiáš 66,18–23 1. Mojžíšova 6,5–22
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12. sobota Pronárody poslouchají mrakopravce
a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.

5.Mojžíšova 18,14

Nepřestáváme za vás prosit, abyste plně, se vší moud-
rostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak
budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu lí-
bit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete
růst v poznání Boha. Koloským 1,9–10

Zachariáš 8,20–23 1. Mojžíšova 7,1–16

Alianční modlitební týden

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

Římanům 8,14
Pozvedněte svou mysl; jenom pro plochu,
která se roztahuje, kam chce, není žádné vzhůru.

13. neděle V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou
na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném
slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin.

Izaiáš 54,8 K

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést
k pokání? Římanům 2,4

Svobodu pravou rač nám dát;
toužíme vášní svých se vzdát,
v čistotě dospět k cílům tvým,
pokojně jít i krajem zlým.
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Vzdálen je s časem, jenž tu byl,
sobecký pohled, nízký cíl:
nyní nás k výším světla zve
vše, co nám skýtá pravdy tvé. ZCČSH 52,3.4

Matouš 3,13–17 Římanům 12,1–8 Žalm 71

14. pondělí Budou mým lidem a já jim budu Bohem,
neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Jeremiáš 24,7
To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským,
když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.

Skutky 10,36
Skutky 10,37–48 1. Mojžíšova 7,17–24

15. úterý O tvém jménu budu vyprávět svým brat-
řím. Žalm 22,23
Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou
radostí běžely to oznámit jeho učedníkům.

Matouš 28,8
1. Korintským 2,11–16 1. Mojžíšova 8,1–12
1989 Palachův týden

16. středa Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo
tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo
tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit
jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové,
nepřivolíš mu. 5.Mojžíšova 13,7.9
Svobodu nám vydobyl Kristus. Galatským 5,1
Římanům 8,26–30 1. Mojžíšova 8,13–22
1419 Zikmundův list Václavovi IV. – výzva k normalizaci poměrů
1969 Živá pochodeň v Praze – Jan Palach
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17. čtvrtek Jozue padl tváří k zemi, klaněl se a otázal
se: „Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“

Jozue 5,14
Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.

Matouš 13,16
Efezským 1,3–10 1. Mojžíšova 9,1–17

18. pátek Ve své tísni jsem volal Hospodina. Slyšel
můj hlas. Žalm 18,7 Z
Ježíš se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám
staň.“ A otevřely se jim oči. Matouš 9,29–30
Koloským 2,1–7 1. Mojžíšova 9,18–29

19. sobota Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to
zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí?

Izaiáš 14,27
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31
Matouš 6,6–13 1. Mojžíšova 11,1–9
1969 Ve věku 20 let umírá Jan Palach, člen FS ČCE v Libiši

2. neděle po Zjevení Páně
Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za
milost. Jan 1,16 K

To, co duje mým nástrojem, je silnější než já,
a nevím, zda vítr je hnán či vtahován odněkud někam.

20. neděle Ať jdu nebo ležím, tys tak určil, všechny
moje cesty jsou ti známy. Žalm 139,3 R
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Což se neprodávají dva vrabci za jeden as? A přece
ani jeden z nich nepadne na zemi bez vůle vašeho
Otce. Matouš 10,29 Ž

A proto nepřestanu
v Pána vždy doufati,
a jeho za ochranu
stále pokládati.
Jen již nikdy nevzdaluj
své svaté pomoci,
když by byl sevřen duch můj
bojem či nemocí. EZ 190,5

Jan 2,1–11 1. Korintským 2,1–10 Žalm 107,1–22
1969 Živé pochodně v Plzni a Budapešti – Josef Hlavatý a Sándor

Bauer

21. pondělí Hospodin zástupů jest s námi, hradem
vysokým jest nám Bůh Jákobův. Žalm 46,8 K
Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

2. Tesalonickým 3,3
5. Mojžíšova 4,5–13 Římanům 1,1–7

22. úterý Navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu,
a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým
srdcem a celou svou duší podle všeho, co ti dnes při-
kazuji, změní Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl a slituje
se nad tebou. 5.Mojžíšova 30,2.3
Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Umejte ruce,
hříšníci, a očisťte srdce vy, jenž jste dvojité mysli.

Jakubova 4,8–9 K
Římanům 9,31–10,8 Římanům 1,8–17
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23. středa Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to
věčná smlouva s nimi. Ezechiel 37,26
Ježíš Kristus přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří
jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17
Galatským 5,1–6 Římanům 1,18–23
1969 Ve věku 16 let umírá Sándor Bauer.

24. čtvrtek Přijdou s pláčem a s prosbami o smilo-
vání, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají
vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Iz-
raeli otcem. Jeremiáš 31,9
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

Lukáš 19,10
Skutky 15,22–31 Římanům 1,24–32

25. pátek Jak četné, Bože, jsou tvé skutky! Všechno
s moudrostí jsi stvořil, plná je země tvého bohatství.

Žalm 104,24 F
Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, ne-
předou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své
nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

Matouš 6,28–29
Jeremiáš 14,1–9 Římanům 2,1–16
1969 Jakub S. Trojan pochovává Jana Palacha na Olšanech; ve věku 25

let umírá Josef Hlavatý.

26. sobota Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž
vystaveno bude město toto Hospodinu.

Jeremiáš 31,38 K
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V tom městě se shromáždí sláva i čest národů.
Zjevení 21,26

5. Mojžíšova 33,1–16 Římanům 2,17–29

Neděle Bible
Poslední neděle po Zjevení Páně

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a bu-
dou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

Nenacházíme ho, když hledáme, abychom nenalezli.
Avšak On i na naše bezcestí umí navázat odnikud.

27. neděle Zachovej mne podle slova svého, abych
žil, a nepřipusť, abych byl zahanben v naději své.

Žalm 119,116 F
Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemů-
že zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval
jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Zjevení 3,8

Pod ochranou Nejvyššího
k spáse vede tvoje pouť,
v bouřích žité vezdejšího
nedá on ti utonout. 357,2

Matouš 8,5–13 Římanům 1,13–17 Žalm 107,23–43

28. pondělí Hlasitý jásot nad zachráněním pod stany
spravedlivých zaznívá. Pravice Páně pozvedla mě zas,
pravice Páně mocně zasáhla. Žalm 118,15–16 R
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Filipským 4,4
Skutky 16,9–15 Římanům 3,1–20
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29. úterý Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase souže-
ní! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se
zdrží jen přes noc? Jeremiáš 14,8
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně,
jako Bůh zná mne. 1. Korintským 13,12
Římanům 15,7–13 Římanům 3,21–31

30. středa Hospodin na nás pamatuje, on nám žeh-
ná. Žalm 115,12
Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

Lukáš 10,20
Rút 1,1–21 Římanům 4,1–12

31. čtvrtek Někdo tlachá, jako by probodával me-
čem, kdežto jazyk moudrých hojí. Přísloví 12,18
Představte si lodi: jsou tak veliké a jsou hnány prud-
kými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kor-
midelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale může se
chlubit velkými věcmi. Jakubova 3,4–5
Skutky 13,42–52 Římanům 4,13–25
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ÚNOR
Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat
s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.

Římanům 8,18
Jak v bouři kapka chvěji se úzkostí, nadějemi.
Tisíc let mi srdce usedá. Skanu? Vzlétnu? – Vzhůru, srdce!

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

Žalm 5,2–3 K
Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24
Koloským 1,24–29 Římanům 5,1–11

2. sobota Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls
mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí.

Žalm 30,12
Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven,
hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha.

Lukáš 17,15
Zjevení 15,1–4 Římanům 5,12–21

5. neděle před postní dobou
Pojďte a pohleďte na veledíla Boží, úctu vzbuzující
jednání vůči synům lidským. Žalm 66,5 Z

Co nám chce říci Bůh, může poznat z jeho slova,
kdo překoná obrysy nosného slova lidského.
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3. neděle Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův,
kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským
novou smlouvu. Jeremiáš 31,31
Stojíte před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy.

Židům 12,22. 24
Přišli jsme, ó Ježíši, slovo tvoje poslouchati.
Učiň mysl schopnější slova svatá přijímati:
od zemských věcí odváděj
a nebeské hledati dej. ZCČSH 500,1

Matouš 17,1–9 2. Korintským 4,6–10 Žalm 82

4. pondělí Zákon Hospodinův jest dokonalý, očer-
stvující duši. Žalm 19,8 K
V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a po-
znání. Koloským 2,3
Matouš 21,18–22 Římanům 6,1–11

5. úterý Hospodin jest útočiště chudého, útočiště
v čas ssoužení. Žalm 9,10 K
Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu
dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?

Lukáš 18,7
Matouš 8,28–34 Římanům 6,12–23

6. středa Ó země, země, země, slyš slovo Hospodi-
novo! Jeremiáš 22,29 K
Nespěme jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

1. Tesalonickým 5,6
Ozeáš 2,20–25 Římanům 7,1–6
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7. čtvrtek Spravedlivý je jako strom zasazený u te-
koucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž
listí neuvadá. Žalm 1,3
Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné
ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,8
Nahum 1,2–6 Římanům 7,7–13

8. pátek Odpusť, prosím, nepravost lidu tohoto
podlé velikého milosrdenství svého.

4.Mojžíšova 14,19 K
Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vin-
níkům našim. Matouš 6,12 K
Koloským 2,8–15 Římanům 7,14–25

9. sobota Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě
podepírá. Žalm 18,36
Nechte se posilňovati v Pánu, a to v moci síly jeho.

Efezským 6,10 S
Izaiáš 51,1–6 Římanům 8,1–17

4. neděle před postní dobou
Pojďte a pozorujte Boží skutky, podivuhodné věci
mezi lidmi. Žalm 66,5 Ku

Pod přístřeším ticha nad souřadnicemi mozku
důvěrně známým se stává nezjistitelný Bůh.

10. neděle Na pomoc mi pospěš, Pane, spáso má!
Žalm 38,23 R
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Ježíš ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho
a řekli mu: Mistře, je ti to jedno, že hyneme?

Marek 4,38 P
Nám pomoz pevně věřit a doufat ve tvou moc.
A přijmi dík, že jdeš nám na pomoc. EZD 631,5

Marek 4,35–41 2. Korintským 1,8–11 Žalm 63

11. pondělí Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé
pravici je neskonalé blaho. Žalm 16,11
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebe-
ovládání. Galatským 5,22–23
2. Korintským 3,9–18 Římanům 8,18–25

12. úterý Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování
a odpuštění. Daniel 9,9
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Lukáš 6,36
Jan 1,43–51 Římanům 8,26–30

13. středa Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel
odedávna, to je tvé jméno. Izaiáš 63,16
Modlete se takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď
posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9
Jan 3,31–36 Římanům 8,31–39

14. čtvrtek Pamatujte na to, co bylo na počátku od
věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic
není jako já. Izaiáš 46,9
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Patřte na vůdce a dokonavatele víry Ježíše.
Židům 12,2 K

Zjevení 1,1–8 Římanům 9,1–5
869 Zemřel slovanský věrozvěst Konstantin.

15. pátek Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím
nového ducha. Ezechiel 36,26
Vysvobozeni jsouce od hříchu učiněni jste služebníci
spravedlnosti. Římanům 6,18 K
1. Korintským 2,6–10 Římanům 9,6–13

16. sobota Chvalte Hospodina všickni národové, ve-
lebte ho všickni lidé. Žalm 117,1 K
Jeden je Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze
všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6
4. Mojžíšova 6,22–27 Římanům 9,14–29

Septuagesimae
(70 dní před Velikonocemi)

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

Obracíš-li se k Nebi, rozprostři vzhůru srdce
a bezejmenný Bůh přijme jméno, jež vzýváš.

17. neděle Národy, chvalte našeho Boha a všude šiřte
jeho chválu! On naší duši daroval život, našim nohám
klopýtnout nedal. Žalm 66,8–9 R
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Máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho bož-
ské velebnosti, my totiž, kdo jsme už dříve kladli do
Mesiáše své naděje. Efezským 1,12 P

Lásko, jež’s mne vyvolila dříve, než jsem stvořen byl,
kvůli mně ses narodila, abych se ti neztratil,
tobě já se oddávám a tvým věčně zůstávám. 336,2

Matouš 20,1–16 Filipským 2,12–13 Žalm 60

18. pondělí Bůh působí bolest, ale též obváže rány,
co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás po-
výšil v ustanovený čas. Všechnu „svou starost vložte
na něj“, neboť mu na vás záleží. 1. Petrova 5,6–7
Lukáš 19,1–10 Římanům 9,30–10,4

19. úterý Má duše touží po tvé spáse. Doufám ve
slovo tvé. Žalm 119,81 F
Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učed-
níky. Jan 8,31
5. Mojžíšova 7,6–12 Římanům 10,5–13

20. středa Rozpínám své ruce k tobě, má duše po
tobě žízní jako vyprahlá země. Žalm 143,6
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím. Matouš 11,28 P
Římanům 4,1–8 Římanům 10,14–21
1419 Půhon na královnu Žofii před soud papežského nuncia
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21. čtvrtek Kdo porozumí vlastním omylům? Od
mých skrytých chyb mne, Pane, očisti. Žalm 19,13 F

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

1. Korintským 3,1–8 Římanům 11,1–10

22. pátek Nikdo z obyvatel už neřekne: „Jsem ne-
mocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna ne-
pravost. Izaiáš 33,24

Skrze Ježíše Krista se nám dostalo přístupu k té mi-
losti, v níž stojíme. Římanům 5,1–2 Ž

Malachiáš 3,13–18 Římanům 11,11–24

23. sobota Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodi-
nův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape
hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout víno
a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl Izra-
ele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují města.

Amos 9,13–14

Anděl mi ukázal: uprostřed města na náměstí, z obou
stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dva-
náctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce
a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.

Zjevení 22,2

1. Korintským 1,26–31 Římanům 11,25–36
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Sexagesimae
(60 dní před Velikonocemi)

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

Přeji ti získat vzácnou růži nad trny k nebi rozvitou,
ne onu levně dostupnou na pouťové střelnici světa.

24. neděle O Hospodinově milosrdenství chci zpívat
věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po
všechna pokolení. Žalm 89,2
Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za
milost. Jan 1,16 K

Pochválen budiž Pán Bůh náš, kterýž nyní nasytil nás
slovem svatým, jež jest pokrm duším našim.
Chvalmež Boha, chvalmež Boha
za dobrodiní jeho mnohá. EZ 449,1

Lukáš 8,4–15 Židům 4,12–13 Žalm 61

25. pondělí V oněch dnech a v onen čas, je výrok
Hospodinův, budou hledat Izraelovu nepravost, ale
žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen,
neboť odpustím těm, které zanechám. Jeremiáš 50,20
Chlubíme se Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který nás s ním smířil. Římanům 5,11
5. Mojžíšova 32,44–47 1. Samuelova 1,1–20
1419 Václav IV. navrátil husitské kostely katolíkům – husitské liturgii

ponechány v Praze jen tři kostely.
1619 Zemřel Jiří ze Schönaichu, podporovatel jednoty bratrské ve Slezsku.
1969 Živá pochodeň č. 2 v Praze – Jan Zajíc, umírá ve věku 18 let.
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26. úterý Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host,
bude vám jako domorodec mezi vámi.

3.Mojžíšova 19,34
Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry,
a to pro ty, kteří přišli odjinud; oni vydali před církví
svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš
na další cestu, jak se sluší před Bohem.

3. Janova 1,5–6
Ezechiel 33,30–33 1. Samuelova 1,21–28
1419 Jan z Jesenice vypovězen z Prahy – ukončen čtyřletý interdikt nad

Prahou

27. středa Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu
zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím.

Ezechiel 34,16
Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich
zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách
a nejde hledat tu, která zbloudila? Matouš 18,12
Lukáš 6,43–49 1. Samuelova 2,1–11

28. čtvrtek Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho
spolehlivost jako polní kvítí. Tráva usychá, květ vad-
ne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.

Izaiáš 40,6. 8
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Matouš 24,35
1. Tesalonickým 1,2–10 1. Samuelova 2,12–26
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Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu.
1. Samuelova 7,3

Nyní, zde, na této cestě odevzdávám ti svůj hlas.
Nechť jsi to ty, kdo jde a mluví, kdo mou rukou koná tvé dílo.

Ženy zvou ke světovému dni modliteb
1. pátek Hospodin razí cestu mořem, dravými voda-
mi stezku. Izaiáš 43,16
V ničem se nestrachujete protivníků. Filipským 1,28
2. Timoteovi 3,10–17 1. Samuelova 2,27–36
1457 Začátek jednoty bratrské v Čechách

2. sobota Člověk nežije pouze chlebem, ale vším,
co vychází z Hospodinových úst. 5.Mojžíšova 8,3
Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

Jan 6,63
Matouš 13,31–35 1. Samuelova 3,1–21

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

Dva, kteří se nenávidí, lhou či mají ze sebe strach,
prostě se nemají rádi – i to je příliš mnoho lidí na zemi.
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3. neděle Hospodin stojí po pravici nuznému, aby
ho zachoval od těch, kteříž odsuzují život jeho.

Žalm 109,31 K

Když na Ježíše nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl:
„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“

Jan 8,7Pomoz, Bože milý,
abych měl dost síly,
abych měl dost síly
bližním odpustit. ZCČSH 312,2

Marek 8,31–38 1. Korintským 13,1–13 Žalm 62

4. pondělí Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak
vysoko trůní, sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na
zemi, nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje
ubožáka? Žalm 113,5–7

Ježíš Kristus byl způsobem bytí roven Bohu, a přece
na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal
na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.

Filipským 2,6–7

Lukáš 13,31–35 1. Samuelova 4,1–11

5. úterý Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které
svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

Lukáš 5,33–39 1. Samuelova 4,12–22
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Začátek postní doby

6. středa Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve
svém milosrdenství mě zachraň. Žalm 31,17
Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím poní-
žení. Lukáš 1,46–48
Matouš 6,16–21 1. Samuelova 5,1–12

7. čtvrtek Hospodin je útočiště svého lidu a záštita
synů Izraele. Joel 4,16
Nalezli jsme útočiště v tom, abychom dosáhli naděje
ležící před námi. Tato naděje jest kotvou duše bez-
pečnou a pevnou. Židům 6,18–19 Ž
Koloským 3,5–11 1. Samuelova 6,1–7,1

8. pátek Já jsem Hospodin, toť jest jméno mé, a slávy
své jinému nedám, ani chvály své rytinám.

Izaiáš 42,8 K
Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my
v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všec-
ko, i my skrze něho. 1. Korintským 8,6 K
Římanům 7,14–25 1. Samuelova 7,2–17

9. sobota Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel
a podvracel, bořil a ničil a škodil, tak budu nad nimi
bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův.

Jeremiáš 31,28
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Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hně-
vu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Je-
žíše Krista. 1. Tesalonickým 5,9
Zachariáš 7,2–13 1. Samuelova 8,1–22

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

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1. Janova 3,8bVí se sice, že satan mate, ale už se neví,

že on mate jinak, než se má za to, že mate.

10. neděle Když jsem mlčel, byl jsem sžírán do kostí,
dnem i nocí mne tížila tvá ruka. Konečně jsem se ti
přiznal ke špatnosti. Žalm 32,3. 4.5 R
Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem,
který činí pokání. Lukáš 15,10

Protož jsem umínil
hříchů netajiti,
než v čem jsem provinil,
Pánu se kořiti.
A jak se to stalo,
milosti jsem došel,
srdce mé zplesalo,
zármutek můj odšel. EZ 493,3

Matouš 4,1–11 Židům 4,14–16 Žalm 64

11. pondělí Procítiv Jákob ze sna svého, řekl: V prav-
dě Hospodin jest na místě tomto, a já jsem nevěděl.

1.Mojžíšova 28,16 K
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Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
2. Korintským 6,2

2. Tesalonickým 3,1–5 1. Samuelova 9,1–14

12. úterý Nebudeš dychtit po ženě svého bližního.
5.Mojžíšova 5,21

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Římanům 13,10

Jób 1,1–22 1. Samuelova 9,15–10,16

13. středa Nad tvou pomocí mé srdce plesá.
Žalm 13,6 R

Trápí někoho z vás něco? Ať se modlí! Má někdo
radost? Ať zazpívá duchovní píseň! Jakubova 5,13 J

5. Mojžíšova 8,11–18 1. Samuelova 10,17–27

14. čtvrtek Jsem druhem všech, kteří se tě bojí
a tvých ustanovení se drží. Žalm 119,63

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém
bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte.

Koloským 3,16

Jakubova 4,1–10 1. Samuelova 11,1–15

15. pátek Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobo-
zujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bez-
domovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí.

Jeremiáš 22,3
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Žijte jako děti světla; ovocem světla je vždy dobrota,
spravedlnost a pravda. Efezským 5,8–9
Židům 2,11–18 1. Samuelova 12,6–25

16. sobota Bůh je spravedlivý, miluje spravedlnost.
Žalm 11,7 F

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský
Otec. Matouš 5,48
Římanům 6,12–18 1. Samuelova 13,1–23

Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere
(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.

Žalm 25,6)

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za
nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Zdaž i v pekle nejtemnějším hříšník co stvoření Boží
není neproměnným odpadem, ale druhotnou surovinou?

17. neděle Otec seznámí s tvou věrností své syny.
Izaiáš 38,19

Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým
patří království nebeské. Matouš 19,14

Má Pán Ježíš, má mě rád, dí to Písmo nastokrát.
Vím, že dítky miluje, žehná je a celuje.
Zve i mě a má mě rád, dí to Písmo nastokrát. ZCČSH 19,1

Jan 3,14–21 Římanům 5,1–11 Žalm 10
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18. pondělí Běda těm, kdo nařizují ničemná naří-
zení, nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné
mého lidu zbavují práva! Izaiáš 10,1. 2
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte
se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je
vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Římanům 12,2
1. Mojžíšova 37,3–36 1. Samuelova 14,1–15
1619 Zahájení zemského sněmu v Praze

19. úterý Všechno tvorstvo pozná, že já Hospodin
jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel. Izaiáš 49,26
S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden
král vystrojil svatbu svému synu. Služebníci vyšli na
cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré;
a svatební síň se naplnila stolovníky. Matouš 22,2. 10
Jób 2,1–10 1. Samuelova 15,1–35

20. středa Cožkoli mluvil Hospodin, činiti a poslou-
chati budeme. 2.Mojžíšova 24,7 K
Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr,
má sestra i matka. Matouš 12,50
Jan 16,29–33 1. Samuelova 16,1–13
1619 Zemřel císař Matyáš Habsburský.

21. čtvrtek Hospodin sehnuté napřimuje.
Žalm 146,8
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Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili
svou vírou. Nyní jsme zase živi, když vy pevně stojíte
v Pánu. 1. Tesalonickým 3,7–8

1. Janova 1,8–6 1. Samuelova 16,14–23

22. pátek Zjev svým služebníkům svoje dílo, jejich
dětem všechnu slávu svou! Žalm 90,16 R

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí
do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy
nejste o mnoho cennější? Matouš 6,26

2. Korintským 13,3–9 1. Samuelova 17,1–30

23. sobota Podlé rady své veď mne, a potom v slávu
přijmeš mne. Žalm 73,24 K

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru za-
choval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedl-
nosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý
soudce. 2. Timoteovi 4,7–8

Galatským 2,16–21 1. Samuelova 17,31–58

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

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způ-
sobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Namáháme se za ním. Ale pokud nás poutá
lano sobeckých závislostí, marně pracují vesla.
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24. neděle Pane, jsem zmožen, přijď mi na pomoc!
Izaiáš 38,14 J

Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho
tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji
opustila; i vstala a obsluhovala ho. Matouš 8,14–15

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

Lukáš 9,57–62 Efezským 5,1–9 Žalm 34

25. pondělí Synové tvého lidu říkají: „Panovníkova
cesta není správná.“ Nejsou však správné jejich cesty.

Ezechiel 33,17

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.
Jan 14,15

Lukáš 14,25–35 1. Samuelova 18,1–16

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

Žalm 25,7 K

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás
zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když
jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

Efezským 2,4–5

Jób 7,11–21 1. Samuelova 20,1–23
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27. středa Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě!
Vzchop se, vzchop se! Daniel 10,19

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ja-
ko dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje
a neděsí! Jan 14,27

Matouš 13,44–46 1. Samuelova 20,24–21,1

28. čtvrtek Nebudete pokoušeti Hospodina Boha
svého. 5.Mojžíšova 6,16 K

Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,10

Matouš 19,16–26 1. Samuelova 23,1–18

29. pátek Postaví se a bude je pást v Hospodinově
moci. Micheáš 5,3

Všechny čeledi země uzří Syna člověka přicházet na
oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

Matouš 24,30

Matouš 10,34–39 1. Samuelova 24,1–23

30. sobota Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.
2.Mojžíšova 23,2

Setrvejte v bratrské lásce. Židům 13,1 J

Galatským 6,11–18 1. Samuelova 25,1–17
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Laetare
(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10)

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

Jan 12,24
Nežehrej na svou malost; i v pozemském květináči
je možno pěstovat nedozírný nebeský ráj.

31. neděle Kdo miluje peníze, nenasytí se penězi;
a kdo miluje hojnost, nebude míti užitku.

Kazatel 5,10 K
Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpa-
telný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde
mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše
srdce. Lukáš 12,33–34

Užívat bývalo mojí tužbou,
teď však chci tobě žít věrnou službou.
Tváře své neskrývej, na mne se podívej,
víc lásky, Pane dej, jen lásky víc. ZCČSH 21,2

Jan 12,20–24 2. Korintským 1,3–7 Žalm 84
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Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku. Matouš 28,20

Pro to, co je nedoloženo, chráním si ono nezjištěné;
jsem-li zde příštím nebytím, cílím tam, kdo budu, až nebudu.

1. pondělí Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine,
jejich srdce posiluješ. Žalm 10,17
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a poko-
jem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha
svatého. Římanům 15,13
Jan 6,26–35 1. Samuelova 25,18–42

2. úterý Izraelci úpěli k Hospodinu a Hospodin jim
povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil. Soudců 3,9
Ježíš Kristus je věrný svědek, prvorozený z mrtvých
a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví
nás zprostil hříchů, buď sláva i moc navěky.

Zjevení 1,5. 6
Jób 9,14–35 1. Samuelova 27,1–28,2

3. středa Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo
je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvály-
hodných skutcích, konající divy? 2.Mojžíšova 15,11
Víme, že přišel Boží Syn a dal nám porozumění, aby-
chom znali Pravého. Dětičky, chraňte se před mod-
lami! 1. Janova 5,20.21 MP
Jan 15,9–17 1. Samuelova 28,3–25
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4. čtvrtek Hle, říkají: „Naše kosti uschly, zanikla naše
naděje, jsme ztraceni.“ Proto prorokuj a řekni jim:
Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše
hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide.

Ezechiel 37,11–12
Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas
Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Jan 5,25
2. Korintským 4,11–18 1. Samuelova 30,1–31
1969 Živá pochodeň v Jihlavě – Evžen Plocek

5. pátek Nepustím tě, leč mi požehnáš.
1.Mojžíšova 32,26 K

A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla
zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž:
„Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!“ Je-
žíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero,
tvá víra tě zachránila.“ Matouš 9,20–22
Jan 16,16–23 1. Samuelova 31,1–13
1619 Hrabě Thurn s desetitisícovým vojskem táhne na Moravu.

6. sobota Uznávám, že všechno můžeš a že žádný
záměr tobě není neproveditelný. Jób 42,2
Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu;
ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.

Matouš 8,8
Jan 14,15–21 2. Samuelova 1,17–27
1619 Ferdinand II. stvrzuje své volební sliby z r. 1617 – zemské svobody.
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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

Vyklízím přemíru věcí z šerého prostoru vědomí.
Z předmětů postačí málo: hlavní jsou dveře, můj Hosti.

7. neděle Mé srdce i tělo radostně volá k živému
Bohu. Žalm 84,3 CSP
Zůstaňte v mé lásce. To jsem vám pověděl, aby moje
radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.

Jan 15,9. 11Jen s tebou býti, Jezu drahý,
má duše touží den co den,
Ty sílíš mocně její snahy
a tišíš každý pláč i sten.
Ze zdroje spásy dáváš pít,
jak dobré je nám s tebou být! 356,1

Marek 10,35–45 Židům 5,1–10 Žalm 69,1–16

8. pondělí Na Pána duše má čeká víc než strážní na
úsvit. Žalm 130,6 R
Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře,
modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží
a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista.

Judova 1,20–21
Efezským 2,11–16 Matouš 26,1–16
1919 Zákon o zřízení Husovy československé evangelické fakulty bohoslo-

vecké (nynější ETF UK)
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9. úterý Pro svůj dům budu tábořit jako přední stráž.
Zachariáš 9,8 J

Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji
nepřemohou. Matouš 16,18

Jób 19,21–27 Matouš 26,17–30
1969 Ve věku 39 let umírá Evžen Plocek.

10. středa Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa
a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy.

Izaiáš 45,12

V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi –
svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak
i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno
skrze něho a pro něho. Koloským 1,16

Židům 9,11–15 Matouš 26,31–35

11. čtvrtek Hospodin je dobrotivý, přímý, proto uka-
zuje hříšným cestu. Žalm 25,8

Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát
mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší?
Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti,
ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“

Matouš 18,21–22

Jeremiáš 15,15–21 Matouš 26,36–46
1769 Narodil se František Vladislav Hek.
1969 Živá pochodeň v Košicích – Michal Levčík, umírá ve věku 18 let.
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12. pátek Bože, zase mě z propasti země přivádíš na-
zpět. Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ.

Žalm 71,20–21

Není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný
z těchto maličkých. Matouš 18,14 P

Židům 10,1. 11–18 Matouš 26,47–56

13. sobota Vlídná odpověď odvrací rozhořčení,
kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.

Přísloví 15,1

Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou
nazváni Božími syny. Matouš 5,9 J

Lukáš 18,31–43 Matouš 26,57–68
1969 Živá pochodeň v Rize – Elijahu Rips, 20 let – přežil, zatčen,

vězněn

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

Nikoli hřmotná křídla umělá, ale tichá ramena kříže
mohou povznésti Zemi k věčnému Nebi.

14. neděle Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes,
a požehnej svému izraelskému lidu. 5.Mojžíšova 26,15

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého mi-
losrdenství. Lukáš 1,54
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Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má;
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá. EZ 198,1

Jan 12,12–19 Filipským 2,5–11 Žalm 69,17–37

15. pondělí Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid
z tebe radoval? Žalm 85,7
I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše
srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.

Jan 16,22
Matouš 26,6–13 Matouš 26,69–75

16. úterý O Bože můj, ty znáš mou bláhovost,
a nejsou skryty před tebou mé hříchy. Žalm 69,6 F
Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13
Jób 38,1–11 a 42,1–6 Matouš 27,1–14
1419 Vyhnaní husitští kněží kážou a vysluhují podobojí na hoře Tábor.

17. středa Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo
vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu
slunce. 2. Samuelova 23,3–4
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící
na hoře. Matouš 5,14
Lukáš 22,1–6 Matouš 27,15–30
1619 Václav Budovec z Budova píše příteli Karlovi st. ze Žerotína

a přemlouvá jej, aby se přidal k českému povstání.
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Zelený Čtvrtek
Bůh zajistil památku svým divům; je milostivý, plný
slitování. Žalm 111,4

18. čtvrtek Člověk se dívá očima, Hospodin však hle-
dí srdcem. 1. Samuelova 16,7

I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se
Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než
kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. I vyšed ven Petr,
plakal hořce. Lukáš 22,61–62 K

Jan 13,1–15. 34–35 1. Kor. 11,17–34 Matouš 27,31–44

Velký Pátek
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Jan 3,16

19. pátek Bůh mě učinil plodným v zemi mého utr-
pení. 1.Mojžíšova 41,52

Zločinec vlevo na kříži řekl: „Ježíši, pamatuj na mne,
až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl:
„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Lukáš 23,42–43

Jan 19,16–30 2. Korintským 5,14–21 Matouš 27,45–56

20. sobota Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hos-
podin jediný. 5.Mojžíšova 6,4
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Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného
pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Jan 17,3
1. Petrova 3,18–22 Matouš 27,57–66

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

S pomyšlením, že v životě stáří a nemoc má poslední slovo,
smiřuje mne naděje, dražší než zdraví mladosti.

21. neděle Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůr-
cem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci své-
mu tvůrci: „Co to děláš?“ Izaiáš 45,9
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pomi-
nulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5,17

Dnes oslav, celá země, Kristovo vzkříšení!
Ať radost z toho divu náš život promění!
Co nyní vidí víra jen v matných obrysech,
to, Kriste, v plném světle nás jednou poznat nech. EZD 661,3

Marek 16,1–8 1. Korintským 15,1–11 Matouš 28,1–10

Velikonoční pondělí

22. pondělí V posledních dnech nepozdvihne národ
proti národu meče, a nebudou se více učiti boji.

Izaiáš 2,2. 4 K
Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.

Jan 20,21
Lukáš 24,13–35 1. Kor. 15,50–58 Matouš 28,11–20
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23. úterý Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svý-
mi služebníky soucit. 5.Mojžíšova 32,36

Pán řekl: Což nezjedná Bůh brzo právo svým vyvo-
leným? – Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až
přijde? Lukáš 18,8

Jan 20,1–10 Římanům 12,1–8
1419 Jan Želivský káže, že válčit pro pravdu Kristovu je dovoleno.

24. středa K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám
své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti.

Žalm 141,8

Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se za-
radovali, když spatřili Pána. Jan 20,20

Jan 20,11–18 Římanům 12,9–13

25. čtvrtek Nasyť nás svým milosrdenstvím hned rá-
no a po všechny dny se budeme radovat a plesat.

Žalm 90,14

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehná-
ním nebeských darů. Efezským 1,3

Jan 21,1–14 Římanům 12,14–21

26. pátek Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj
výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co
je dobré. Izaiáš 55,2
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Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající
pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho
Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Jan 6,27
Lukáš 24,36–47 Římanům 13,1–7

27. sobota Vyhlásil jsem půst, abychom se před svým
Bohem pokořili a vyprosili si u něho přímou cestu.

Ezdráš 8,21
Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Ot-
ci než skrze mne. Jan 14,6 K
Lukáš 24,1–12 Římanům 13,8–14

Quasimodogeniti
(Jako narozené děti. 1. Petrova 2,2)

Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
jenž nás ze svého mnohého milosrdenství znovu zro-
dil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých.

1. Petrova 1,3 Ž
Což je-li pravý opačný sled, směr k nultému roku a hodině,
kdy se zjeví jiná skutečnost po odhrnutí clony dějin?

28. neděle Hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne
není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zho-
jím, není, kdo by vytrhl z mé ruky. 5.Mojžíšova 32,39
Říkám vám, snáze projde velbloud uchem jehly než
bohatý do Božího království. Když to učedníci slyšeli,
velmi se zhrozili a řekli: Kdo potom může být spasen?
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Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale
u Boha je možné všecko. Matouš 19,24–26

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

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

29. pondělí Veškeré dílo Bůh postaví před soud, vše,
co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12,14
Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti bu-
dou. Matouš 5,8 K
1. Mojžíšova 32,22–32 Římanům 14,1–12

30. úterý Neoklamávejte jeden druhého, ale boj se
každý Boha svého. 3.Mojžíšova 25,17 K
Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem
jednal já. Jan 13,15
Jób 42,7–17 Římanům 14,13–23
1619 Albrecht z Valdštejna s plukem a pokladnou dezertuje k císaři.
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Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe.
2. Samuelova 7,22

Ve smyslovém rozhraní naslouchej tiše tomu,
jehož moudrost přesahuje možnosti pera i strun.

1. středa Není nic lepšího, než když se člověk raduje
z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kazatel 3,22

Radostně budete děkovat Otci, že vás učinil účastný-
mi údělu věřících ve světle. Koloským 1,11–12 P

Izaiáš 66,6–13 Římanům 15,1–6

2. čtvrtek Před šedinami povstaň a starci vzdej po-
ctu. 3.Mojžíšova 19,32

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

Jan 17,9–19 Římanům 15,7–13
1619 Vzbouření čeští a moravští stavové bez odporu obsazují Brno.

3. pátek Budu ve vás posvěcen před očima proná-
rodů. I poznáte, že já jsem Hospodin, až vás přivedu
na izraelskou půdu, do země, o níž jsem zvednutím
ruky přisáhl, že ji dám vašim otcům. Ezechiel 20,41. 42
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Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto
věku. Matouš 28,20
1. Petrova 2,1–10 Římanům 15,14–21
1619 Volba moravského direktoria
1728 Začátek Hesel v Ochranově

4. sobota V Bohu učiníme mocné dílo.
Žalm 60,14 Z

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

Koloským 3,17
Skutky 8,26–39 Římanům 15,22–33

Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země

Žalm 33,5)

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

Jan 10,11. 27–28
Neboj se budoucna s Bohem, neboť v něm není
žádné rozpětí času, ale sama věčnost.

5. neděle Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář,
jako když někdo mluví se svým přítelem.

2.Mojžíšova 33,11
Učedníci řekli vespolek: Zdaliž srdce naše v nás neho-
řelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma?

Lukáš 24,32 K
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Beránku Boží, spáso má, ó kéž to lidé vědí,
jak velmi všechny miluješ, ó kéž jen k tobě hledí!
Chci též pomáhati, všechny k tobě zváti,
přijmi mne jen dnes v spásy den
a posvěť si mé snahy. ZCČSH 12,3

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

6. pondělí Pojďte a připojte se k Hospodinu smlou-
vou věčnou, nepřicházející v zapomenutí.

Jeremiáš 50,5 K
Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života. Jan 6,68
Jan 10,1–10 Římanům 16,1–16

7. úterý David našel posilu v Hospodinu, svém Bo-
hu. 1. Samuelova 30,6
Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých
modlitbách, aby se tvá účast na společné víře projevila
tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro
Krista. Filemonovi 1,4. 6
Matouš 9,35–10,1–7 Římanům 16,17–27

8. středa Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl,
jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste
prošli. 5.Mojžíšova 1,31
Poznali jsme lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme
v ni. 1. Janova 4,16
Jan 17,20–26 2. Samuelova 2,1–11
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9. čtvrtek Řekl jsem: Nedopustím, aby můj jazyk po-
bloudil. Žalm 39,2 J
Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý
k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19
Efezským 4,8–16 2. Samuelova 5,1–16

10. pátek Hospodin pošle anděla svého před tebou.
1.Mojžíšova 24,7 K

Anděl řekl ženám: Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše,
který byl ukřižován. Jděte rychle povědět jeho učed-
níkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do
Galileje, tam ho spatří. Matouš 28,5. 7
Matouš 26,30–35 2. Samuelova 5,17–25
1619 Thurn spolu s moravským vojskem táhne na Vídeň.

11. sobota Obratiž Hospodin tvář svou k tobě, a dejž
tobě pokoj. 4.Mojžíšova 6,26 K
Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7
Jan 14,1–6 2. Samuelova 6,1–23

Jubilate
(Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1)

Kdo je v Kristu, je nové stvoření; co je staré, pomi-
nulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5,17

Raduj se z pomyšlení na prostor nesmírně rozlehlý,
neboť probuzenému duchu i věčnost je důvěrně známa.

KVĚTEN 62

12. neděle Hospodin je dobrý, je záštitou v den sou-
žení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Nahum 1,7
Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni
do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích.

2. Korintským 4,8Živ jest Ježíš! Jemu jest
vláda v světě nad vším dána.
I já mám mít věčnou čest
živ být v říši svého Pána.
Splní Bůh, co slibuje,
toť má jistá naděje. EZ 523,2

Jan 15,1–8 Skutky 17,22–34 Žalm 103

13. pondělí Od východu slunce až na západ jeho
veliké bude jméno mé mezi národy, praví Hospodin
zástupů. Malachiáš 1,11 K
Každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kris-
tus je Pán. Filipským 2,11 P
1. Mojžíšova 1,6–8 2. Samuelova 7,1–16

14. úterý Boas mluvil k Rut: Nechť ti Hospodin od-
platí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin,
Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt!

Rút 2,12
Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve
v Kenchrejích. Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi vě-
řícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala.

Římanům 16,1–2
1. Mojžíšova 1,9–13 2. Samuelova 7,17–29
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15. středa Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje
nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina.

Izaiáš 59,12–13

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spra-
vedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od
každé nepravosti. 1. Janova 1,9

1. Mojžíšova 1,14–19 2. Samuelova 11,1–27

16. čtvrtek Hospodin je podivuhodný ve svém úrad-
ku, veliký ve své pohotové pomoci. Izaiáš 28,29

Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: Ká-
men, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhel-
ným?“ Matouš 21,42

1. Mojžíšova 1,20–23 2. Samuelova 12,1–25

17. pátek Hospodin svým andělům vydal příkaz, aby
tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou
nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11–12

Což není každý anděl duchem, vyslaným k službě
těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1,14

1. Mojžíšova 1,24–31 2. Samuelova 15,1–12

18. sobota Celé ono pokolení se odebralo ke svým
otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které nezna-
lo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal.

Soudců 2,10
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Vzpomínej na Ježíše Krista, jenž byl vzkříšen
z mrtvých. 2. Timoteovi 2,8 Ž
1. Mojžíšova 2,1–3 2. Samuelova 15,13–37

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

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podi-
vuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!

Žalm 98,1
I v čase ohlušování můžeš cosi znamenat,
jsi-li slabým hlasem, nikoli silným tlampačem.

19. neděle Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá
všechny mé kroky? Jób 31,4
Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé
a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se
budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

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

Lukáš 19,37–40 Koloským 3,12–17 Žalm 108

20. pondělí On je tvá chvála. On je tvůj Bůh.
5.Mojžíšova 10,21
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Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i ko-
nec. Zjevení 22,13
2. Mojžíšova 15,1–21 2. Samuelova 16,1–14

21. úterý Do tvé ruky odevzdáván svého ducha; tys
mě vykoupil, Hospodine Bože pravdivý.

Žalm 31,6 Z
Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši,
osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Římanům 8,2
1. Samuelova 16,14–23 2. Samuelova 16,15–17,4
1419 Jan Želivský káže o Júdit, jak sťala hlavu Holofernovi. (Júd 13,5-8)

22. středa Je to Hospodin, v něhož jsme skládali na-
ději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.

Izaiáš 25,9
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože na-
vštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68
Římanům 15,14–21 2. Samuelova 17,5–23

23. čtvrtek Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce.
Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástu-
pů. Jeremiáš 15,16
Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je.

Lukáš 11,28 P
1. Korintským 14,6–19 2. Samuelova 18,1–18

24. pátek Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn,
aby litoval. 4.Mojžíšova 23,19
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On nese všecko svým mocným slovem. Židům 1,3
Zjevení 5,6–14 2. Samuelova 18,19–19,9

25. sobota Zpívejte Bohu, naší síle! Žalm 81,2 Z
Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také
modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy
ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou
myslí. 1. Korintským 14,15
Jan 6,60–69 2. Samuelova 19,9–41

Týden oběti za misii

Rogate
(Modlete se!)

Buď Bůh pochválen, že nezamítl mou modlitbu a ne-
odňal mi své milosrdenství. Žalm 66,20 Ku

Jako tráva trhlinou betonu, pupeny vrstvou asfaltu,
tak i kůrou srdcí živá víra proráží vzhůru.

26. neděle Miluji Hospodina, protože vyslýchá hlas
můj a pokorné modlitby mé. Žalm 116,1 K
Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za
sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává
skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Matouš 6,6
Skloň se, Bože můj, k těm dveřím,
za nimiž tě vzývám dnes.
Veď mne v Ježíši, v nějž věřím,
v něm co dítě své mne střez.
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V duchu svatém při mně stůj,
vždyť jsi vykupitel můj.
Vyslyš moje prosby, Pane,
amen, kéž se tak i stane. ZCČSH 135,3

Lukáš 11,1–13 1. Timoteovi 2,1–6 Žalm 77

27. pondělí Chváliti tě budu mezi národy a jménu
tvému žalmy prozpěvovati. Žalm 18,50 K

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

Marek 1,32–39 2. Samuelova 21,1–14

28. úterý Pojďte, zpívejme Bohu, vzdávejme díky
skále naší spásy! Žalm 95,1 F

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech
lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným
srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.

Skutky 2,46–47

Lukáš 18,1–8 2. Samuelova 23,1–7

29. středa Záměry Hospodinovy platí věčně.
Žalm 33,11

Poroučím vás Bohu a slovu milosti jeho, kterýžto mo-
cen jest vzdělati vás, a dáti vám dědictví mezi všemi
posvěcenými. Skutky 20,32 K

Marek 9,14–29 2. Samuelova 24,1–25
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Nanebevstoupení Páně
Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.

Jan 12,32

30. čtvrtek V moci podsvětí mě neponecháš.
Žalm 16,10

Ježíš dokonale spasiti může všecky přistupující skrze
něj k Bohu, vždycky jsa živ k orodování za ně.

Židům 7,25 K
Lukáš 24,44–53 Skutky 1,3–11 Žalm 110

31. pátek Ani teď, když jsem v šedinách a starý, mne,
Bože, neopouštěj, dokud jsem ještě neukázal sílu tvou
tomuto pokolení a tvou moc všem, kteří přijdou po
něm. Žalm 71,18 F
Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně
se den ze dne obnovujeme. 2. Korintským 4,16
Jan 18,33–38 Filipským 1,1–11
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Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením
kostem. Přísloví 16,24

Sáhni do mne, Bože, probírej se plástvemi nitra,
vezmi z víček sladkost díků, posvěť, co zraje v mých buňkách!

1. sobota Pánovy skutky jsou nesmírné, ať o nich
uvažují všichni, kdo v nich našli radost.

Žalm 111,2 Ku

Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,
dá ducha moudrosti a ducha zjevení poznáním jeho
samého. Efezským 1,17 Ž

Zjevení 4,1–11 Filipským 1,12–26

Ekumenický modlitební týden

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

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

V neřešitelných rovnicích světa dosazením nebeské veličiny
převádí Bůh složité zlomky na společného jmenovatele.

2. neděle Bůh nás učinil a ne my sami sebe, abychom
byli lid jeho a ovce pastvy jeho. Žalm 100,3 K
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Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a usta-
novil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jan 15,16

Vyslyš naše hlasy,
Bože věčné spásy,
dej, ať v lásce stálé
žijem ke tvé chvále,
tebe v úctě máme,
zákonů tvých dbáme. EZD 250,3

Jan 16,5–15 Efezským 3,14–21 Žalm 27

3. pondělí Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se
navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých.

Pláč 5,21
Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby
byl s vámi na věky – Ducha pravdy. Jan 14,16–17
Ezechiel 11,14–20 Filipským 1,27–30

4. úterý Hospodin bojovati bude za vás, a vy mlčeti
budete. 2.Mojžíšova 14,14 K
V tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si
nás zamiloval. Římanům 8,37
1. Janova 4,1–6 Filipským 2,1–4

5. středa V utišení se a v doufání bude síla vaše.
Izaiáš 30,15 K

Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život?
Matouš 6,27

Izaiáš 32,11–18 Filipským 2,5–11
1619 Thurn s armádou a děly před Vídní
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6. čtvrtek Hle, bát se Panovníka, to je moudrost,
vystříhat se zlého, toť rozumnost. Jób 28,28
Bůh nás povolal k pokoji. 1. Korintským 7,15
Skutky 1,12–26 Filipským 2,12–18

7. pátek Dej si pozor a velice se střez zapomenout
na věci, které jsi viděl na vlastní oči. 5.Mojžíšova 4,9
Držiž se toho, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé.

Zjevení 3,11 K
Efezským 1,15–23 Filipským 2,19–30

8. sobota Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný
a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrá-
títe. 2. Paralipomenon 30,9
Čiňte pokání a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové
vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně.

Skutky 3,19–20 K
Jan 16,5–15 Filipským 3,1–11

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

Nespoléhejme, vynalézaví, že skrytými přístroji
nijak nevybavený Bůh nic neví, nic nemůže, nic není.

9. neděle Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale
ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24
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Přímluvce přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spra-
vedlnost a soud. Jan 16,8

Mocní světa, skloňte se
před Pánem mocnějším.
Svému Tvůrci vzdejte čest,
on vládne nade vším.
Jeho jménu svatému
slávu přiznávejte
a v nádheře svatyně
jej v bázni vzývejte. EZD 628,1

Jan 14,15–19–27 Skutky 2,1–21 Žalm 118,1–14

Svatodušní pondělí

10. pondělí Hospodin kralovati bude na věky věků.
2.Mojžíšova 15,18 K

Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit
Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: „Po-
žehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově.
Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Lukáš 19,37–38

Jan 20,19–23 1. Korintským 12,4–11 Žalm 118,15–29
1619 Bitva u Záblatí – Mansfeldova stavovská armáda krutě poražena.

11. úterý Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý
vánek. Žalm 94,11

Všechno jsem odepsal, abych poznal Krista a moc
jeho vzkříšení. Filipským 3,10

1. Korintským 14,1–40 Filipským 3,12–21
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12. středa Ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronáro-
dům, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily
moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody.

Izaiáš 66,19

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

Efezským 1,11–14 Filipským 4,1–9

13. čtvrtek Bůh učinil člověka přímého, ten však vy-
hledává samé smyšlenky. Kazatel 7,29

Po jejich ovoci je poznáte. Matouš 7,16

2. Korintským 3,2–9 Filipským 4,10–23

14. pátek Abrahamův služebník Rebeku mlčky po-
zoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě
zdar, či nikoli. 1.Mojžíšova 24,21

Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a do-
sáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

Galatským 3,1–5 Přísloví 10,6–12
1619 Thurn táhne od Vídně.

15. sobota Budu vyučovati přestupníky cestám tvým,
aby hříšníci k tobě se obraceli. Žalm 51,15 K
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Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k po-
znání pravdy. 1. Timoteovi 2,4 P
Skutky 18,1–11 Přísloví 10,22–32

Neděle svaté Trojice
Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Du-
cha svatého budiž se všemi vámi.

2. Korintským 13,13 K
Není vpravdě silná ta víra, kterou je zapotřebí
opevňovat krunýřem a podpírat berlemi.

16. neděle Blízkost Boží je mi štěstím, skládám v Pá-
na, Tvůrce, svou naději, abych vyprávěl všechna tvá
poselství. Žalm 73,28 B
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného
světla. 1. Petrova 2,9

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

Jan 3,1–13 Římanům 11,32–36 Žalm 111

17. pondělí Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z ne-
be, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji
plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo
rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým
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slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně
s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně,
k čemu jsem je poslal. Izaiáš 55,10–11

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova
lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí.

1. Korintským 2,4

2. Mojžíšova 3,13–20 Přísloví 11,24–31
1722 Započala výstavba Ochranova.

18. úterý Hospodin mi řekl: „Hle, vložil jsem ti do
úst svá slova.“ Jeremiáš 1,9

Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali,
jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost.

Lukáš 21,14–15

Izaiáš 43,8–13 Přísloví 14,29–34
1419 Posvícení u sv. Mikuláše na St. Městě – husité se kostela zmocnili

násilím

19. středa Hospodin žehná těm, kteří se ho bojí, jak
malým, tak velkým. Žalm 115,13

Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše.
Galatským 3,26 P

Skutky 17,16–34 Přísloví 15,13–18

20. čtvrtek Až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás
učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.

Izaiáš 46,4
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Věrný je ten Bůh, skrze něhož jste byli povoláni ke
společenství jeho Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

1. Korintským 1,9 J

Efezským 4,1–7 Přísloví 16,1–9

21. pátek Rozmnožím je, nebude jich ubývat, osla-
vím je, nebude jich málo. Jeremiáš 30,19

Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do
tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Matouš 13,33

2. Petrova 1,16–21 Přísloví 16,18–33

22. sobota Z úst nemluvňat a kojenců jsi založil ví-
těznou moc. Žalm 8,3 B

Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.
Lukáš 9,48

Jan 14,7–14 Přísloví 17,1–17

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

V dobrém anebo ve zlém ke své příští podobě
přetváří svobodný člověk svůj daný svět.

23. neděle Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný,
který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří
tě milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme a pro-
vinili se. Daniel 9,4–5
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Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více roz-
hojnila milost. Římanům 5,20

Pevně v něho důvěřujte,
v smlouvě jeho pevně stůjte
v zlých i dobrých hodinách!
Ten, jenž zvrátil pekla brány,
věčné pro vás chystá stany
v nadehvězdných končinách. EZ 512,2

Lukáš 16,19–31 1. Janova 4,13–21 Žalm 105,1–23

24. pondělí To máme od Boha přijímat jenom dob-
ro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10
Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne
má, nýbrž tvá vůle se staň. Lukáš 22,42
Lukáš 1,5–80 Přísloví 18,8–17
1519 Ve Vézelay se narodil Theodor Beza.

25. úterý Na maličký okamžik jsem tě opustil, však
shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7
Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18
Matouš 10,26–33 Přísloví 19,16–23

26. středa Smiluj se nade mnou, Bože, neboť v tísni
jsem Žalm 31,10 F
I vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte
se. Lukáš 12,7
Jan 1,19–28 Přísloví 20,19–24
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27. čtvrtek Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci,
utajené, že o nich nic nevíš. Izaiáš 48,6

Uvedl nám ve známost tajemství své vůle podle své
blahé libosti, již si v sobě předsevzal.

Efezským 1,9 MP

Lukáš 3,10–18 Přísloví 21,13–31

28. pátek Také my budeme sloužit Hospodinu. On
je náš Bůh. Jozue 24,18

My, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a je-
den druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme
rozličné dary podle milosti, která byla dána každému
z nás. Římanům 12,5–6

Skutky 13,15–25 Přísloví 23,29–35

29. sobota Trestati vás budu podlé skutků vašich, dí
Hospodin. Jeremiáš 21,14 K

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, bu-
deme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

Efezským 2,19–22 Přísloví 24,10–20

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

K nuzáctví vede názor, že vyvrcholením práce
je konečný výnos, nikoli píseň.
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30. neděle Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu,
a on požehná tvému chlebu a tvé vodě.

2.Mojžíšova 23,25
Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co
budeme pít? Co si budeme oblékat? Váš nebeský Otec
přece ví, že to všechno potřebujete. Matouš 6,31. 32

Ovšem velebíme, ctíme
tebe, Otče, s radostí,
nebo že panuješ, víme,
s dobrotou a s moudrostí.
Přenesmírná tvá moc, Pane,
co ty kdy díš, to se stane.
Blaze nám, že tys náš Pán! ZCČSH 292,2

Lukáš 14,15–24 Efezským 2,11–22 Žalm 105,24–45
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Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý
k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19

Tím, co máš, neskrbli, aniž plýtvej tím, co jsi,
neboť špatně slouží slepé síto i řešeto protržené.

1. pondělí Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srd-
ce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř,
chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne ces-
tou věčnou. Žalm 139,23–24 K
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své
skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou
dává moudrost. Jakubova 3,13
Přísloví 9,1–10 Jakubova 1,1–12

2. úterý Nepohni srdce mé ke zlé věci. Žalm 141,4 F
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Římanům 12,21
2. Mojžíšova 2,11–25 Jakubova 1,13–18

3. středa Nauč nás počítat naše dny, ať získáme
moudrost srdce. Žalm 90,12
Ježíš praví: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je,
bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj
dům na skále. Matouš 7,24
Jan 4,5–18 Jakubova 1,19–27
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4. čtvrtek Hospodine, Bože zástupů, naprav nás;
nechť zasvítí tvá tvář a bude nám spomoženo.

Žalm 80,20 Z

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás
zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení
a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám
sílu ke každému dobrému činu i slovu.

2. Tesalonickým 2,16–17

Matouš 15,29–39 Jakubova 2,1–13

5. pátek Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty
znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mé-
mu zdaleka. Žalm 139,1–2 K

V něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,28

Jan 6,37–46 Jakubova 2,14–26
1519 Luther v lipské disputaci s Johannem M. Eckem označen za husitu.

6. sobota Můj lid se bude sytit mými dobrými dary,
je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,14

Ježíš řekl učedníkům: Nemocné uzdravujte, mrtvé pro-
bouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vy-
mítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Matouš 10,8

Jonáš 2,1–11 Jakubova 3,1–12
1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.
1419 Radnice Nového města pražského osazena protihusitskými konšely.
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3. neděle po sv. Trojici
Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahy-
nulo. Lukáš 19,10 K

V Božím vidění věcí na rozdíl od lidského
neprobíhají dějiny světa z neurčita do nejistot.

7. neděle Hledejte Hospodina všichni pokorní ze-
mě, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte sprave-
dlnost, hledejte pokoru. Sofoniáš 2,3
Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, ne-
bo oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

Kdo Bohu ve všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídel stínu uchrání.
V něj, v Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít. 375,1

Lukáš 15,1–3. 11–32 1. Timoteovi 1,12–17 Žalm 112

8. pondělí A kdo pohrdal dnem malých začátků, ra-
dostně bude hledět na olovnici. Zachariáš 4,10
Ježíš praví: Království nebeské je jako hořčičné zrno,
které člověk zasel na svém poli; je sice menší než
všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní
byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí
v jeho větvích. Matouš 13,31–32
Lukáš 7,36–50 Jakubova 3,13–18
1619 Zahájení stavovského generálního sněmu v Praze
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9. úterý Vyhledávejte mne a budete žít! Amos 5,4 J
Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali
syny světla. Jan 12,36
Soudců 10,6–16 Jakubova 4,1–12
1609 Rudolfův majestát Čechám

10. středa Když se začalo hrát na pozouny a cymbály
a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože
je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Boží dům
naplnila Hospodinova sláva. 2. Paralipomenon 5,13.14
Budete moci pochopiti se všemi svatými, která jest
šířka a délka i výše a hloubka, i poznati Kristovu lásku,
převyšující každé poznání, abyste byli naplněni ve
veškerou plnost Boží. Efezským 3,18–19 S
Micheáš 7,7–20 Jakubova 4,13–17

11. čtvrtek Onť bude souditi mezi národy. I zkují
meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Izaiáš 2,4 K
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi;
Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14
Matouš 18,15–20 Jakubova 5,1–6

12. pátek Hospodin praví: Budete-li mě skutečně po-
slouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvlášt-
ním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá
země. 2.Mojžíšova 19,5
Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro
naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti,
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kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
2. Timoteovi 1,9

Galatským 3,6–14 Jakubova 5,7–12

13. sobota Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří.
Jak dlouho? Abakuk 2,6

Ježíš praví: Mějte se na pozoru před každou chamti-
vostí, neboť nikdo nemá život zajištěn tím, co má.

Lukáš 12,15

Jonáš 3,1–10 Jakubova 5,13–20

4. neděle po sv. Trojici
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kris-
tův. Galatským 6,2 K

Když Bůh miluje v tobě tebe a sebe samého
a koho a co miluješ ty sám – teprve to je láska.

14. neděle Zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzý-
váme. Žalm 80,19 K

Ježíš řekl slepému: Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.
Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha.

Lukáš 18,42–43
Prosíme, dej v dobrém státi
a tebe hledati,
dokudž máme čas od tebe,
dejž nalézti sebe. EZ 236,2

Lukáš 6,36–42 Římanům 12,17–21 Žalm 100
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15. pondělí Hospodin, váš Bůh, vás zkouší, aby po-
znal, zdali ho milujete celým svým srdcem a celou
svou duší. 5.Mojžíšova 13,4
Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti
osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

Římanům 5,3–4
Galatským 6,1–5 Matouš 4,18–25

16. úterý Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, sa-
má prázdná slova. Ty se však boj Boha! Kazatel 5,6
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha,
který dává všem bez výhrad a bez výčitek.

Jakubova 1,5
2. Korintským 2,5–11 Matouš 5,1–12

17. středa Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve
všech svých činech, které koná. Daniel 9,14
Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shů-
ry, sestupuje od Otce světel. U něho není proměny
ani střídání světla a stínu. Jakubova 1,17
Marek 11,20–26 Matouš 5,13–16

18. čtvrtek Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale
viníka bez trestu neponechá. Nahum 1,3
Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke
spáse. 2. Petrova 3,15
1. Korintským 12,19–26 Matouš 5,17–20
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19. pátek Duše má jest v ustavičném nebezpečenství,
a však na zákon tvůj se nezapomínám.

Žalm 119,109 K

Pavel píše: Vy jste tu nauku přijali a začali jste nás
napodobovat, nás i Pána, třebaže uprostřed soužení,
s radostí Ducha svatého. 1. Tesalonickým 1,6 P

Filipským 2,1–5 Matouš 5,21–26

20. sobota Zemi naplní poznání Hospodina, jako
vody pokrývají moře. Izaiáš 11,9

Bůh rozhodl, aby v Kristu sídlily všechny dokonalosti
v plné míře, a skrze něho že se sebou usmíří všechno
tvorstvo jak na nebi tak i na zemi tím, že způsobí
pokoj jeho krví prolitou na kříži. Koloským 1,19–20 P

Jonáš 4,1–11 Matouš 5,27–32

5. neděle po sv. Trojici
Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe:
darť jest to Boží. Efezským 2,8 K

Bůh se nám v lásce blíží, abychom ho milovali, ne se děsili,
a vzdaluje se nám, abychom po něm toužili, ne si zoufali.

21. neděle Líbí se mi láska a ne oběti, poznání Boha
spíš než celopaly. Ozeáš 6,6 J

Nyní zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší
z nich jestiť láska. 1. Korintským 13,13 K
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Lásko, jež’s mne k podobenství
Božství svého stvořila,
lásko, jež’s mne zlořečenství
dobrotivě zbavila,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám. 336,1

Lukáš 5,1–11 1. Korintským 1,18–25 Žalm 119,89–96

22. pondělí Upevněnou mysl opatruješ pokojem –
pokojem, neboť je ujištěna v důvěře v tebe.

Izaiáš 26,3 MP
Toužíme, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající
horlivost až do konce. Židům 6,11
Galatským 1,13–24 Matouš 5,33–37
1419 Shromáždění desetitisíců na hoře Burkovák – Tábor

23. úterý Z hlubokosti volám k tobě, Pane, vyslyš
hlas můj! Žalm 130,1–2 K
Ježíš řekl učedníkům: Vzchopte se, já jsem to, nebojte
se! Matouš 14,27
Římanům 9,14–26 Matouš 5,38–48

24. středa Budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Bo-
ha, který mě spasí; můj Bůh mě vyslyší. Micheáš 7,7
Naděje nenechá dojít hanby. Římanům 5,5 P
Ezechiel 2,3–8 Matouš 6,1–4

25. čtvrtek Hospodin odpověděl Jóbovi: Kde jsi byl, když
jsem zakládal zemi a řekl moři: Až sem smíš přijít, ale
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ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!
Jób 38,4. 11

Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Bo-
žím, takže z ničeho jest to, což vidíme, učiněno.

Židům 11,3 K
Skutky 15,4–12 Matouš 6,5–15

26. pátek Navraťte se ke mně, praví Hospodin zá-
stupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1,3 K
Ježíš praví: Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříš-
ných. Matouš 9,13 K
2. Korintským 12,1–10 Matouš 6,16–18

27. sobota Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí.
Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Izaiáš 51,11
Navždy budeme s Pánem. 1. Tesalonickým 4,17
Filipským 3,12–16 Matouš 6,19–24

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 K
Jakkoli nedohledné jeví se dno lidského hříchu,
bezedné Boží slitování je vždy na dohled.

28. neděle Vám, kdo hledáte Boha, kéž ožije srdce!
Žalm 69,33 VS
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Maria si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho
slovo. Lukáš 10,39

Ve jméno Krista doufáme,
neb v něm své spasení máme,
z toho nás žádný nesvede,
snáz nebe, země odejde,
než nás kdo z toho vyvede. 0,1

Matouš 28,16–20 Římanům 6,3–11 Žalm 119,97–104

29. pondělí Hospodin mi dal, zač jsem ho tak nalé-
havě prosila. 1. Samuelova 1,27
Ježíš praví: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a na-
leznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Matouš 7,7
2. Mojžíšova 14,15–22 Matouš 6,25–34

30. úterý Jistotně doufám v dobrotu Páně, spatřím
ji v zemi žijících. Žalm 27,13 R
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody
živé. Zjevení 21,6
Skutky 2,32–40 Matouš 7,1–6
1419 První pražská defenestrace (na Novoměstské radnici)

31. středa Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš
se před ním celá země! Abakuk 2,20
Kdo má uši, slyš. Matouš 11,15
Skutky 16,23–34 Matouš 7,7–11
1619 Vyhlášení Konfederace zemí Koruny české
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Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království.

Matouš 10,7 P
Jdeš-li za Bohem, sleduj pozorně svaté stopy,
neboť on nemusí kráčet cestou, kterou pokládáš za vytyčenou.

1. čtvrtek Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo,
pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20
Pavel říká: Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne,
a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými.

Skutky 26,22
Matouš 18,1–6 Matouš 7,12–23

2. pátek Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku
pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7
Milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic ne-
čekejte zpět. Vaše odměna bude hojná. Lukáš 6,35
1. Korintským 12,12–18 Matouš 7,24–29
1419 Václav IV. schválil nově zvolené novoměstské konšely.

3. sobota Slyšte vy, kdo jste daleko, co jsem udělal,
poznejte vy, kdo jste blízko, jaká je moje moc.

Izaiáš 33,13 J
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky
jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Římanům 8,32
Zjevení 3,1–6 Matouš 8,1–4
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7. neděle po sv. Trojici
Nejste už cizinci a přistěhovalci, nýbrž jste spoluob-
čané svatých a členové Boží domácnosti.

Efezským 2,19 Ž

Je-li svět v Bohu, zdaž nejsme i my obsaženi
ve vesmírném domově od prvopočátku stvoření?

4. neděle Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,
celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3

Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Ra-
dujme se a jásejme a vzdejme mu chválu.

Zjevení 19,6–7
Ó Pane, rač nás věrně vést
tam, kde je cíl všech víry cest.
Dej spasení nám dojíti,
tvou slávu věčně patřiti. 312,6

Jan 6,1–15 Skutky 2,41–47 Žalm 119,105–112

5. pondělí Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína,
tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

Izaiáš 64,7

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu,
abychom konali dobré skutky. Efezským 2,10

Jan 6,47–56 Matouš 8,5–13

6. úterý Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost.
Kdo chce vést se mnou spory? Izaiáš 50,8
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Ježíš řekl: Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím
zůstat v tvém domě. Lukáš 19,5
Matouš 22,1–14 Matouš 8,14–17
1619 Bitva u Dolních Věstonic – Moravané se ubránili císařskému vojsku

7. středa A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší
mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude
vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode
dnů věčných. Micheáš 5,1
Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil,
ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.

1. Korintským 1,28
Skutky 10,21–36 Matouš 8,18–22

8. čtvrtek Hospodine, máš v rukou moc a sílu, nikdo
se ti nemůže zpěčovat. 2. Paralipomenon 20,6
Tomu, jenž působením své moci mezi námi může
učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si do-
vedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi
a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků!
Amen. Efezským 3,20–21
1. Korintským 10,16.17 Matouš 8,23–27

9. pátek Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem,
praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6
Z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která
je naší nadějí. Galatským 5,5
Lukáš 22,14–20 Matouš 8,28–34
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10. sobota Neklaď s bezbožným ruky své, abys měl
býti s ním svědek nepravý. 2.Mojžíšova 23,1 K
Podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých
slov odsouzen. Matouš 12,37
Zjevení 19,4–9 Matouš 9,1–8

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

Jediný útlý paprsek, vztažený dálkou prostoru
z bílého bodu noci, znamená prolomení temna.

11. neděle Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smi-
lovat. Izaiáš 30,18
Buď silný milostí Krista Ježíše. 2. Timoteovi 2,1

Slyš, Bože můj, pro spásu mou
a slávu jména svého,
teď při mně stůj a mocí svou
veď sám při zemdleného. EZ 187,1

Matouš 5,13–16 Efezským 5,8–14 Žalm 4

12. pondělí Opěvovali Hospodina a vzdávali mu
chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je
věčné. Ezdráš 3,11
Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, kte-
ré Ježíš konal. Lukáš 13,17
Matouš 7,7–12 Matouš 9,9–13
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13. úterý Na pastvách zelených pase mne, k vodám
tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje.

Žalm 23,2–3 K

Ježíš říká: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil.
Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Jan 10,10

Lukáš 6,27–35 Matouš 9,14–17
1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

14. středa Budeš se mne bát, přijmeš poučení.
Sofoniáš 3,7 J

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.
Matouš 4,17

Matouš 5,33–37 Matouš 9,18–26

15. čtvrtek Jak líbezné je, když po horách jdou nohy
toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese
dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá:
Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7

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

1. Korintským 12,27–13,3 Matouš 9,27–34

16. pátek Já, Hospodin, vinici střežím, každou chvíli
ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu
střežit. Izaiáš 27,3
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Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo
jsou jeho. 2. Timoteovi 2,19
1. Petrova 3,8–17 Matouš 9,35–10,4
1419 Český král Václav IV. umírá na svém Novém hradu u Kunratic.

17. sobota Toto praví Hospodin: Jak dlouho se bu-
deš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3
Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť
od vás. Jakubova 4,7 K
Filipským 2,12–18 Matouš 10,5–15
1419 Mnohá srocení lidu pražského a drancování

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
Pouze ten, kdo setrvává na místě,
může pokládat čáru obzoru za cosi neměnného a konečného.

18. neděle Uval na Hospodina cestu svou, a slož
v něm naději, onť zajisté všecko spraví. Žalm 37,5 K
Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Kdo s Bohem na cestu se chystá,
ten nikdy v světě nezbloudí,
pouť jeho bezpečná a jistá,
neb Bůh svým okem nad ním bdí.
Blah ten, kdo za vůdce jej má
cestou do nebes domova. 418,1
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Matouš 13,44–46 Filipským 3,4–14 Žalm 70
1419 Vypálení kartouzského klášera na Smíchově

19. pondělí Hle, přichází k tobě tvůj král, spraved-
livý a zachráněný, pokořený, jede na oslu.

Zachariáš 9,9
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28
1. Královská 3,16–28 Matouš 10,16–26
1419 Poboření domů nevěstek na Starém a Novém městě pražském
1619 Pražský sněm prohlásil Ferdinanda II. za sesazeného.

20. úterý Bylo mu dáno toto jméno: Zázračný rádce,
Silný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Izaiáš 9,6 J
Ježíš se apoštolů zeptal: A za koho mě pokládáte vy?

Matouš 16,15
Efezským 5,15–20 Matouš 10,26–33
1419 Vypálení dominikánského kláštera v Písku
1609 Rudolfův majestát Slezku

21. středa Chci nést Hospodinův hrozný hněv, ne-
boť jsem proti němu hřešila. Micheáš 7,9
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Jakubova 4,10
1. Korintským 10,23–31 Matouš 10,34–42
1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova
1969 Protesty proti okupaci a normalizaci: střelba do lidí, pět mrtvých,

stovky raněných, tisíce zatčených.
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22. čtvrtek Byl vyťat ze země živých, raněn pro ne-
věrnost mého lidu. Izaiáš 53,8
Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků,
abyste neochabovali a neklesali na duchu. Židům 12,3
1. Korintským 9,16–23 Matouš 11,1–19

23. pátek Tváť jest, Hospodine, velebnost i moc i slá-
va, i vítězství i čest, ano i všecko, což jest v nebi
i v zemi. 1. Paralipomenon 29,11 K
Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc,
neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno po-
vstalo a jest. Zjevení 4,11
Jeremiáš 1,11–19 Matouš 11,20–24

24. sobota Budete mě hledat a naleznete mě, když
se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se
vám nalézt, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 29,13–14
Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na
zemi. Kolosanům 3,2 P
Lukáš 12,42–48 Matouš 11,25–30

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

Šťastný je národ, jehož Pánem je Bůh, národ, který si
on vyvolil za dědictví. Žalm 33,12 F

Nezavrhuj moudrost věků, vždyť žádný stavitel
nepostaví poschodí na rozbořeném přízemí.
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25. neděle Ostatek domu Judova, kterýž pozůstal,
vpustí zase kořeny své hluboce, a vydá užitek nahoru.

2. Královská 19,30 K
Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Římanům 11,16

Aj, jak jsou blahoslaveni
ti, kdo jsou v Krista vštípeni;
jsouce živé ratolesti,
mohou v něm ovoce nésti. EZ 388,1

Marek 12,28–34 Římanům 11,25–32 Žalm 101

26. pondělí Toto praví Hospodin: V čas milosti vy-
slyším tě a ve dni spasení spomohu tobě.

Izaiáš 49,8 K
Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho
vzývají. Římanům 10,12
Římanům 11,1–12 Matouš 12,1–14
1619 Králem všech zemí České konfederace zvolen falcký kurfiřt Friedrich.

27. úterý Hle, posílám svého posla, aby připravil pře-
de mnou cestu. Malachiáš 3,1
Anděl řekl pastýřům: Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid.

Lukáš 2,10
Pláč 1,1–11 Matouš 12,15–21

28. středa Mojžíš Bohu namítal: Kdo jsem já, abych
šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Bůh od-
pověděl: Já budu s tebou! 2.Mojžíšova 3,11–12
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Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví
má síla. 2. Korintským 12,9
Jan 4,19–26 Matouš 12,22–32
1619 Říšský sněm jednohlasně zvolil Ferdinanda II. císařem.

29. čtvrtek Bázeň před Hospodinem napomíná
k moudrosti. Přísloví 15,33
Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten
ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha,
je od něho poznán. 1. Korintským 8,2–3
Římanům 11,25–32 Matouš 12,33–37

30. pátek Kdo ví, neobrátí-li se a nebude-li želeti to-
ho Bůh; neodvrátí-li se, pravím, od prchlivosti hněvu
svého, abychom nezahynuli. Jonáš 3,9 K
Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby ně-
kdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

2. Petrova 3,9
Pláč 5,1–22 Matouš 12,38–42

31. sobota Naše pomoc je ve jménu Hospodina, jenž
učinil nebesa a zemi. Žalm 124,8 Z
Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Matouš 6,8
5. Mojžíšova 4,27–35–40 Matouš 12,43–45
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Co jest platno člověku, by pak všecken svět získal,
a své duši uškodil? Matouš 16,26 K

Kdo chceš urvat životu co nejvíc, představ si délku moře,
úsečku délky, kam doplaveš, zlomek úsečky, kde stačíš utonout.

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

1. Petrova 5,5

O mnohých zvučných jménech, známých celému světu,
vševědoucí Bůh má nejméně informací.

1. neděle Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrden-
ství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosr-
denství je věčné. Žalm 136,3. 4

Dík budiž Bohu z nevymluvného daru jeho.
2. Korintským 9,15 K

Dej duši mé, Pane,
tvé svatosti víc,
tvým jasem ať plane
mé nitro i líc;
když bolest mne kruší,
dej pevně mi stát,
víc pokory v duši
rač, Ježíši, dát! ZCČSH 179,1

Lukáš 18,9–14 Efezským 2,4–10 Žalm 113
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2. pondělí Hospodin praví: Smiluji se, nad kýmž se
smiluji, a slituji se, nad kýmž se slituji.

2.Mojžíšova 33,19 K
Není rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží
slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí.

Římanům 3,22–24
Matouš 23,1–12 Matouš 12,46–50

3. úterý Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář
před domem Jákobovým. Izaiáš 8,17
Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud
jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána – žijeme
přece z víry, ne z toho, co vidíme. 2. Korintským 5,6–7
1. Samuelova 17,38–51 Matouš 13,1–9. 18–23

4. středa To, co jsme slyšeli, poznali my, co nám
otcové vyprávěli, nemáme před dětmi zamlčet.

Žalm 78,3–4 R
Když někdo zapálí lampu, nepostaví ji pod kbelec,
nýbrž na svícen, i svítí všem v domě. Matouš 5,15 Ž
Jan 8,3–11 Matouš 13,10–17

5. čtvrtek Raduj se nebe! Jásej země! Mezi pohany
říkejte: To Jahve vládne! 1. Paralipomenon 16,31 J
Při Ježíšově jménu má pokleknout každé koleno na
nebi, na zemi i v podsvětí. Filipským 2,10 P
1. Petrova 5,1–5 Matouš 13,24–43
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Ekumenický den stvoření

6. pátek Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jed-
nomyslnosti přebývají! Nebo tu udílí Hospodin po-
žehnání i života až na věky. Žalm 133,1. 3 K
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte
přednost jeden druhému. Římanům 12,10
Lukáš 22,54–62 Matouš 13,31–35

7. sobota Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není
upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude.

Abakuk 2,4 K
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí
svým duším. Matouš 11,29
Izaiáš 26,1–6 Matouš 13,44–46

12. neděle po sv. Trojici
Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neu-
hasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude.

Izaiáš 42,3 K
Ten zdánlivě bezmocný na Nebesích ví, co činit,
aby dějiny nemířily od ničeho k ničemu.

8. neděle Vložil jsem na svého služebníka svého du-
cha, aby vyhlásil soud pronárodům. Izaiáš 42,1
Ježíš praví: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel
na svět, abych vydal svědectví pravdě. Jan 18,37
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V svém chovej lid svůj pokoji,
buď při něm, ať vždy ostojí,
dař duši jeho čistotou
a mysl svatou prostotou. EZ 252,6

Marek 7,31–37 Skutky 9,1–20 Žalm 78,1–31

9. pondělí Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže
jsem ti působil? Odpověz mi. Micheáš 6,3

Otec řekl svému staršímu synovi: Synu, ty jsi stále se
mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se
veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev,
a zase žije, ztratil se, a je nalezen. Lukáš 15,31–32

Matouš 9,27–34 Matouš 13,47–52

10. úterý Bůh jest slunce a pavéza. Žalm 84,12 K

Pavel píše: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,
podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Filipským 4,19

Marek 3,1–12 Matouš 13,53–58

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

5.Mojžíšova 16,19

Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno Kris-
tovo. 2. Timoteovi 2,19 K

Skutky 9,31–35 Matouš 14,1–12
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12. čtvrtek Eliáš prosil: Odpověz mi, Hospodine! Od-
pověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi
Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.

1. Královská 18,37
Pavel píše: Za to se modlím, aby se vaše láska ještě
víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká
vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží.

Filipským 1,9–10
Jakubova 5,13–16 Matouš 14,13–21

13. pátek Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život
těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na
smrt – a ona nejde? Jób 3,20–21
Protože Ježíš prošel zkouškou utrpení, může pomoci
těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2,18
Matouš 12,15–21 Matouš 14,22–36

14. sobota Vzbudím nad nimi pastýře jednoho, kte-
rýž je pásti bude. Ezechiel 34,23 K
Ježíš praví: Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony
znají mne. Jan 10,14
Izaiáš 57,15–19 Matouš 15,1–20

13. neděle po sv. Trojici
Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatr-
ných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

Věříš-li, že bys jako největší proti větším hájil malé,
sniž se tam, kde pomáhají opomíjení nejmenší.
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15. neděle Miluji tě z hloubi srdce svého, Bože, ty
sílo má! Žalm 18,2 F
V tom městě byla žena hříšnice. Začala Ježíšovy nohy
smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala
vzácným olejem. Lukáš 7,37. 38

Jest blahoslaven před Bohem,
kdo milosrdně činí,
kdo každému rád pomůže
a s každým dobře míní.
Bůh láskou svou ho nasytí
a smilováním podchytí
a milostí svou stíní. 287,5

Lukáš 10,25–37 1. Janova 4,7–12 Žalm 78,32–55

16. pondělí Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi
byli. Amos 5,14 K
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Je-
žíši. Filipským 2,5
Matouš 12,1–8 Matouš 15,21–28
1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě

bratrské.

17. úterý Kde jsou tví bohové, které sis udělal? Ať
vstanou a zachrání tě ve zlý čas, vždyť máš tolik bohů,
kolik měst, Judo. Jeremiáš 2,28
Ježíš vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké
ticho. Matouš 8,26
Amos 5,4–15 Matouš 15,29–39
1419 Provolání všem věrným Čechům ze Bzí hory
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18. středa Z cesty svědectví tvých raduji se více, než
z největšího zboží. Žalm 119,14 K
Každý zákoník, který se stal učedníkem království ne-
beského, je jako hospodář, který vynáší ze svého po-
kladu nové i staré. Matouš 13,52
5. Mojžíšova 24,10–22 Matouš 16,1–12

19. čtvrtek Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu
oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu
ohnivém, a tak jim svítil. 2.Mojžíšova 13,21
Tím více se musíme držet toho, co jsme slyšeli, aby-
chom nebyli strženi proudem. Židům 2,1
Skutky 4,32–37 Matouš 16,13–20

20. pátek Pokorní se znovu budou radovat z Hos-
podina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc Svatému
Izraele. Izaiáš 29,19
Farizeové řekli učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky
a hříšníky?“ Matouš 9,11 P
Jakubova 2,5–13 Matouš 16,21–28

21. sobota Bůh pravil Jákobovi: Já jsem Bůh, Bůh
tvého otce. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě
také určitě vyvedu. 1.Mojžíšova 46,3.4
Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena
a vykročte jistým krokem. Židům 12,12–13
Judova 1. 2.20–25 Matouš 17,1–13
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14. neděle po sv. Trojici
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na
všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K

Neměř vzácné hodnoty penězi; nedá se o nich sice říci,
že nestojí za nic, ale že je na nic nepřepočítáš.

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

Váš učitel je jeden, Kristus. Matouš 23,10
Mou duši sílí slovem svým
a na cestu mne zve,
jež spravedlivým připravil
pro svaté jméno své. ZCČSH 79,2

Lukáš 17,11–19 Římanům 8,14–17 Žalm 78,56–72

23. pondělí Luk mocného je zlomen, leč slábnoucí
jsou opásáni silou. 1. Samuelova 2,4 J
Pavel píše: Ve všem se chováme jakožto Boží služeb-
níci, v slovu pravdy, v moci Boží, skrze odění spra-
vedlnosti, napravo i nalevo. 2. Korintským 6,4.7 K
5. Mojžíšova 26,1–11 Matouš 17,14–21

24. úterý Dám jim srdce, aby poznali, že já jsem
Hospodin. Jeremiáš 24,7
Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kris-
tu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl
svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako
závdavek. 2. Korintským 1,21–22
Galatským 5,22–26 Matouš 17,22–27

ZÁŘÍ 108

25. středa Budeš usilovat o spravedlnost, abys zůstal
naživu. 5.Mojžíšova 16,20
Buďte pevně zakotveni ve víře a nedejte se odtrhnout
od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno
všemu stvoření pod nebem. Koloským 1,23
Filemonovi 1–16–22 Matouš 18,1–14

26. čtvrtek V bázni před Hospodinem má člověk
pevné bezpečí. Přísloví 14,26
Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má
moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

2. Timoteovi 1,12
1. Paralipomenon 29,9–18 Matouš 18,15–20

27. pátek Když člověk jí, pije a nalézá štěstí ve své
práci, je to Boží dar. Kazatel 3,13 J
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11 K
Jan 13,31–35 Matouš 18,21–35

28. sobota Na Hospodina slož svoji starost, postará
se o tebe. Žalm 55,23
Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

Židům 10,35
2. Tesalonickým 2,13–17 Matouš 19,1–12

15. neděle po sv. Trojici
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží. 1. Petrova 5,7
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Odvažuji se běžet i plout; zchromnu-li, buď mými křídly,
a přijdu-li o vesla, staň se mi plachtou i větrem!

29. neděle Nepomůže králi množství vojska, neza-
chrání síla hrdinu. Žalm 33,16 R
Když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se uká-
zal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: Vstaň, vezmi dítě
i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli
ti, kteří ukládali dítěti o život. Matouš 2,19–20

Byť proti mně i předivně
hříchů svod se rozmáhal,
však tys, Pane, vždycky za mne
nepřátele přemáhal;
mám-li tebe vůkol sebe,
Ducha tvého, milost tvou,
nebojím se, neděsím se,
že mne někdy přemohou. 321,2

Matouš 6,25–34 1. Petrova 5,5–11 Žalm 40

30. pondělí Ukládej si do měchu mé slzy; což je
v svých záznamech nemáš? Žalm 56,9
Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy, který nás
těší v naší veškeré tísni, abychom my také mohli těšiti
ty, kteří se octli v rozmanité tísni.

2. Korintským 1,3–4 Ž
1. Mojžíšova 16,6–14 Matouš 19,13–15
1419 Setkání husitů Na Křížkách – husitský kněz Koranda vyhlašuje

zřízení Božího státu.
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Prokazuj milosrdenství podle toho, jak hodně máš;
máš-li málo, neboj se prokazovat milosrdenství i z
mála. Tóbit 4,8

Když je tvým oknům jedno, co se děje na ulici,
má cenu, kobko sobectví, zkoumat dalekohledem vesmír?

1. úterý V Boha skládám naději, nebudu se bát, že
by mi lidé mohli učinit co zlého. Žalm 56,12 F
Pavel píše: Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.

Filipským 4,13 K
2. Mojžíšova 23,20–27 Matouš 19,16–30

2. středa O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se do-
slechli jeho tři přátelé, přišli a seděli potom spolu
s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu
žádný nepromluvil; neboť viděli, že jeho bolest je
nesmírná. Jób 2,11. 13
Láska všechno snáší. 1. Korintským 13,7 Ž
Matouš 18,10–14 Matouš 20,1–16
1419 Král Václav IV. pohřben na Zbraslavi.

3. čtvrtek Bůh nebeský vzbudí království, kteréž na
věky nebude zkaženo. Daniel 2,44 K
Tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen.

Matouš 6,13 K
Skutky 12,1–11 Matouš 20,17–28
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4. pátek Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li
se mocný proti bezmocnému. 2. Paralipomenon 14,10
Pavel píše: Velmi rád se budu chlubiti svými slabostmi,
aby na mně spočinula Kristova moc.

2. Korintským 12,9 P
Skutky 27,16–25 Matouš 20,29–34

5. sobota Bůh praví: Můj záměr se splní, vykonám,
co se mi zlíbí. Izaiáš 46,10 J
Tak budou poslední první a první poslední.

Matouš 20,16
Zjevení 22,6–10 Matouš 21,1–11

Den díkůvzdání za úrodu
Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm
jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K

Slovo Boží je lékem chorému, douškem k posile žíznícím,
ne levným sladidlem pro cizí netečný jazyk.

6. neděle Na tomto místě způsobím pokoj, praví
Hospodin zástupů. Aggeus 2,10 K
Pavel píše: Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali
a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Filipským 4,9Pomáhal a pomůže Pán Bůh nám i dále,
proto v něho skládejme naděje své stále!
Ví on, čeho potřebí, dřív než poprosíme,
a že rád nám pomáhá, z jeho slova víme. ZCČSH 24,3

Marek 8,1–9 2. Korintským 9,6–15 Žalm 104
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7. pondělí Hospodin skála má a hrad můj, i vysvo-
boditel můj se mnou. 2. Samuelova 22,2 K
V něj skládáme naději, že nás i nadále bude zachra-
ňovat. 2. Korintským 1,10 P
Římanům 6,18–23 Matouš 21,12–17

8. úterý Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi a ze
všech mých obav mne vytrhl. Žalm 34,5 Z
Ježíš praví: Má-li nějaká žena deset stříbrných mincí
a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete
dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? Lukáš 15,8
Izaiáš 38,9–20 Matouš 21,18–22

9. středa Jákob řekl: Vstupme do Betelu! Já tam po-
stavím oltář Bohu, jenž mne vyslyšel, když jsem byl
v tísni, a pomáhal mi během cesty. 1.Mojžíšova 35,3 J
Za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu na-
šeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,20
Skutky 9,36–42 Matouš 21,23–27

10. čtvrtek Jejich odvrácení uzdravím, rád si je za-
miluji. Ozeáš 14,5
S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Judova 1,22
Filipským 1,19–26 Matouš 21,28–32

11. pátek Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají
ve vozy, že jich je mnoho, a nedotazují se Hospodina!

Izaiáš 31,1
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Naše způsobilost je od Boha. 2. Korintským 3,5
Zjevení 2,8–11 Matouš 21,33–46

12. sobota Nad hukot mohutných vodstev, nad
vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na
výšině. Žalm 93,4
Ježíš řekl učedníkům: Kde je vaše víra? Oni se zděsili
a užasli. Říkali mezi sebou: Kdo to jen je, že rozkazuje
i větru a vodám, a poslouchají ho? Lukáš 8,25
Římanům 4,18–25 Matouš 22,1–14

17. neděle po sv. Trojici
Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

1. Janova 5,4
O předlouhé noci temnot i vlastní svíce je mi důkazem,
že její záře vznikla ze zdroje v zázemí země.

13. neděle Bůh dává moudrost moudrým, poznání
těm, kdo mají rozum. Daniel 2,21
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná,
ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování
a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.

Jakubova 3,17
Co v Písmu psáno, to pro svět je bláznovství:
S nadějí v lásce žít s vírou i moudrostí.
Druhým teď sloužit máš, o sebe nepečuj.
Jen s milostí Boží, jen s milostí Boží
získáš pak život svůj. EZD 689,4

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

ŘÍJEN 114

14. pondělí Zachráním vás ze všech vašich nečistot.
Ezechiel 36,29

Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu
Ježíši. Římanům 8,1

Židům 11,1–10 Matouš 22,15–22

15. úterý Dělám z tebe světlo národů, aby má spása
dosáhla do končin země. Izaiáš 49,6 J

Bůh Krista Ježíše vyvýšil nade vše a dal mu jméno
nad každé jméno. Filipským 2,9

Jakubova 1,1–13 Matouš 22,23–33

16. středa Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé
cestě zdaru. 1.Mojžíšova 24,56

Ježíš viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš
a řekl mu: Pojď za mnou! On vstal a šel za ním.

Matouš 9,9

Lukáš 7,1–10 Matouš 22,34–46

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

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve
všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.

Matouš 7,12

Skutky 5,34–42 Matouš 23,1–12
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18. pátek Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím,
najde život a slávu. Přísloví 21,21
Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost,
pokoj a radost v Duchu svatém. Římanům 14,17 K
Židům 12,1–3 Matouš 23,13–28

19. sobota Pane, povstaň, ať nenabude vrchu člověk!
Žalm 9,20 Ku

Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys
je zachoval od zlého. Jan 17,15
Matouš 14,22–33 Matouš 23,29–39

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

Není v rozpuku lidský svět, neboť duše vzkvetou až tím,
že se rozhodnou pěstovat mimo oplocení vlastního já.

20. neděle Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim
nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40
Neníť vyvolování na tom, jenž chce, ani na tom, jenž
běží, ale na Bohu, jenž se smilovává.

Římanům 9,16 KPánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstuptež před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí. 26,1

Marek 10,17–27 Efezským 5,15–20 Žalm 16
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21. pondělí Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami
sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Ezechiel 34,2
Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také
toho, což jest jiných. Filipským 2,4 K
Matouš 6,1–4 Tobiáš 1,1–10 nebo Jób 1,1–22

22. úterý Elijáš řekl všemu lidu: Přistupte ke mně!
Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený
Hospodinův oltář. 1. Královská 18,30
A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému
růstu. Římanům 14,19
Marek 3,31–35 Tobiáš 1,10–22 nebo Jób 2,1–10

23. středa Navrať se ke svému Bohu, dbej na mi-
losrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého
Boha. Ozeáš 12,7
Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v ti-
chosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše
duše. Jakubova 1,21
Píseň 8,4–7 Tobiáš 2,1–18 nebo Jób 2,11–3,26

24. čtvrtek Nechals lidi nám přes hlavu cválat. Pro-
šli jsme ohněm, prošli vodou: vyvedls nás však do
volnosti! Žalm 66,12 R
Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

1. Janova 5,4
Galatským 5,13–18 Tobiáš 2,11–3,6 nebo Jób 4,1–21
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25. pátek Bůh dělá veliké věci, nad naše poznání.
Jób 37,5

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď
sláva na věky. Amen. Římanům 11,36

Řím. 14,20–15,115,2–6 Tobiáš 3,7–25 nebo Jób 5,1–27
1419 Novoměští pod Žižkovým velením dobyli královský Vyšehrad.

26. sobota Jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe
si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která
jsou na tváři země, abys byl jeho zvláštním vlastnic-
tvím. 5.Mojžíšova 14,2

Je jenom jeden Bůh, a on židy ospravedlňuje na zá-
kladě víry, pohany skrze víru. Římanům 3,30 P

Matouš 5,17–24 Tobiáš 4,1–22 nebo Jób 6,1–30

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

V tom je naděje zatracenců, že nikoli v Božím,
ale jen v lidském světě je možný neproměnný odpad.

27. neděle Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje
a též povyšuje. 1. Samuelova 2,7

Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i ži-
vot Ježíšův byl na nás zjeven. 2. Korintským 4,10
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Aleluja, tvé poslání je potvrzeno
a zvrácen zloby lichý klam,
vždy slavně bude znít tvé jméno,
jímž ozdobil tě Otec sám.
Až zhasne nebe, země lesk,
ty zářit budeš jako blesk,
aleluja, aleluja, aleluja! ZCČSH 250,5

Marek 2,1–12 Jakubova 5,13–16 Žalm 22,1–22

28. pondělí Lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu,
zůstanou pevní a budou podle toho jednat.

Daniel 11,32

Ježíš praví: Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli
vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v ne-
besích. Matouš 5,16

2. Mojžíšova 15,22–27 Tobiáš 5,1–23 nebo Jób 8,1–22

29. úterý Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milo-
srdenství se připravují. Jonáš 2,9

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jedno-
ho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu
se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu
i majetku. Matouš 6,24

Lukáš 5,12–16 Tobiáš 5,17–29 nebo Jób 9,1–35

30. středa Vzpomeňte si na divy, jež koná, znamení
a soudy z jeho úst! Žalm 105,5 R
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Ježíš vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům
a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se.

Matouš 14,19–20
Lukáš 13,10–17 Tobiáš 6,1–23 nebo Jób 11,1–20

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

31. čtvrtek Díky Bohu vzdávejte, vzývejte jméno je-
ho. Skutky jeho mezi lidmi v známost uvádějte.

Žalm 105,1 F
Spatřili jsme a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna,
aby byl Spasitelem světa. 1. Janova 4,14
Matouš 5,1–12 Římanům 3,21–28 Tobiáš 7,1–
20 nebo Jób 12,1–25
1619 Friedrich a Alžběta dorazili ku Praze, do letohrádku Hvězda.
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Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se
postaví nad prachem. Jób 19,25

Mlád nebo stár, zdráv či churav, stále měj na zřeteli
hodnotu věčna v nitru své pomíjivosti.

1. pátek Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou
nepravost, je velká. Žalm 25,11
V Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy
jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.

Efezským 1,7
Jeremiáš 17,13–17 Tobiáš 8,10–23 nebo Jób 14,1–22

2. sobota Šíří pomluvy, kdo odhaluje tajemství, spo-
lehlivý duch je, kdo věc ukrývá. Přísloví 11,13 J
Opatruj, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se bezbožným
řečem. 1. Timoteovi 6,20
Skutky 14,8–18 Tobiáš 9,1–12 nebo Jób 19,1–29

20. neděle po sv. Trojici
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, milo-
val milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Micheáš 6,8
Chovej v čistotě řečiště toužení, neboť do Božího oceánu
na rozdíl od zemských moří nemohou ústit žádné stoky.
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3. neděle Pane můj, otevři mé rty, i budou ústa má
zvěstovat všem tvou chválu. Žalm 51,17 F
Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení
Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.

Skutky 4,33Ach, Pane, jak ty těšíváš,
když jsme tak zcela sami,
dům otcovský nám otvíráš
a chceš být stále s námi.
Co nám se zdá být ztracené,
to v kříži již jest vrácené
ať svět nás, jak chce, mámí. EZ 188,4

Marek 10,2–16 2. Korintským 3,3–9 Žalm 19

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

Žalm 103,17–18
Chovejte se tak, jak je to hodné evangelia Kristova.

Filipským, 1,27 P
2. Tesalon. 3,6–13 Tobiáš 10,1–14 nebo Jób 31,1–40
1419 Bitva u Živohoště; počátek bitev o Malou Stranu – zplundrována
1619 Utrakvistický administrátor a bratrský senior korunují Friedricha

Falckého.

5. úterý Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo,
vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izaiáš 60,1
Ježíš praví: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo,
kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46
Římanům 13,1–7 Tobiáš 11,1–20 nebo Jób 32,1–22
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6. středa Všechny národy, které jsi učinil, přicházeti
a klaněti se budou před tebou, i uctívati budou jméno
tvé. Žalm 86,9 F
Toto evangelium o království bude kázáno po celém
světě na svědectví všem národům, a teprve potom
přijde konec. Matouš 24,14
Efez. 5,25–32 Tobiáš 12,1–22 či Jób 38,1–11; 40,1–5

7. čtvrtek Příchozí jsme před tebou a hosté, jako
i všickni otcové naši; dnové naši jsou jako stín běžící
po zemi beze vší zástavy. 1. Paralipomenon 29,15 K
Ježíš praví: V domě mého Otce je mnoho příbytků.

Jan 14,2
1. Kor. 14,26–33 Tob. 13,1–8 či Jób 40,6–41,3; 42,1–6
1619 Korunovace Alžběty Stuartovny

8. pátek Synové Izraelští řekli Samuelovi: Nepřestá-
vej volati za nás k Hospodinu Bohu našemu, aby nás
vysvobodil z ruky Filistinských. 1. Samuelova 7,8 K
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden
za druhého, abyste byli uzdraveni. Jakubova 5,16
Jan 18,28–32 Tobiáš 13,9–22 nebo Jób 42,7–9

9. sobota Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu
rádcem a vedl ho k poznání? Izaiáš 40,13
Nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu,
co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene
lidskou zručností a důmyslem. Skutky 17,29
Přísloví 3,1–8 Tobiáš 14,1–17 nebo Jób 42,10–17
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Ekumenická dekáda míru

21. neděle po sv. Trojici
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou na-
zváni syny Božími. Matouš 5,9

Když je mi hořko, zhloubi to vře, nezbývá než se vychrlit,
nebo se proměnit v průzračné léčivé vřídlo.

10. neděle Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí
strážný. Žalm 127,1
Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž
Bůh, který dává vzrůst. 1. Korintským 3,7

Ó milý dárce všeho,
proud vylej Ducha svého
na prosebníků sbor!
Dej oheň v srdce stydlá
a prosbám našim křídla
a v horlivosti buď nám vzor. 363,1

Lukáš 17,20–30 Římanům 8,18–25 Žalm 22,23–32

11. pondělí Jestliže nebudete Hospodina poslouchat
a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, doleh-
ne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce.

1. Samuelova 12,15
Přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve
zlu. Římanům 16,19
1. Petrova 4,7–11 Nahum 1,1–14

12. úterý Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně
pečovat. Ezechiel 34,11

LISTOPAD 124

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

Matouš 9,36
Jeremiáš 18,1–10 Nahum 2,1–14
1419 Delegace pražských měst u císaře Zikmunda v Brně

13. středa Velikomocný bude až do končin země.
Micheáš 5,4 K

V Ježíši Kristu je vtělena všechna plnost božství; v něm
jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností
a sil. Koloským 2,9–10
Židům 13,1–9 Nahum 3,1–19
1419 Dočasné příměří mezi pražskými husity a prozatímní vládou Žofie

14. čtvrtek Ach, Hospodine, pomoz přece!
Žalm 118,25 Z

Bůh ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
Filipským 2,13

1. Janova 2,18–29 Abdiáš 1–21

15. pátek Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupe-
ní, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.

Přísloví 10,19
Jazykem chválíme Pána a Otce, jím však také proklí-
náme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž
úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá,
bratří moji. Jakubova 3,9–10
2. Korintským 6,1–10 Matouš 24,1–14
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16. sobota Hospodin povede při i s dálavami země.
Udělí moc svému králi. 1. Samuelova 2,10
Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé
s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před
něho shromážděny všechny národy. Matouš 25,31–32
Marek 13,1–8 Matouš 24,15–28

22. neděle po sv. Trojici
Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým. 2. Korintským 5,10

Je-li pevně ucelený tvůj názor na život,
budeš jednou žasnout, že všechno je docela jinak.

17. neděle I úpěli Izraelci k Hospodinu: Zhřešili jsme
proti tobě, opustili jsme svého Boha. Soudců 10,10
On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do králov-
ství svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení
a odpuštění hříchů. Koloským 1,13–14

Za smrtelným lidem stojí
jitřní síla tajemná,
láska tvá nás k tobě pojí,
k bratřím láska vzájemná.
S písní každý z nás tu kráčí,
příští vítěz v boji svém,
radost k slunci cestu značí
v žití zpěvu vítězném. 117,4

Matouš 25,31–46 Římanům 14,1–13 Žalm 115
1989 Synody Jednoty bratrské a ČCE v Praze. Začíná Sametová revoluce.
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18. pondělí Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň
jsi položil na mě. Žalm 139,5

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

Matouš 7,21–29 Matouš 24,29–31

19. úterý Budou proti tobě bojovat, ale nic proti to-
bě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím
tě, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 1,19

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
1. Korintským 4,20

Jan 3,17–21 Matouš 24,32–44

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

20. středa Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy,
i má duše tebou vykoupená. Žalm 71,23

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy
a duchovní písně. Efezským 5,19

Lukáš 13,1–9 Římanům 2,1–11 Matouš 24,45–51

21. čtvrtek Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého
tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

Jeremiáš 32,27
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Pavel píše: Tomu, jenž může vás utvrditi podle evange-
lium mého a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajem-
ství od časů věčných skrytého, tomu samému moud-
rému Bohu sláva skrze Jezukrista na věky.

Římanům 16,25. 27 K
Lukáš 15,1–10 Matouš 25,1–13

22. pátek I pták nachází svůj domov, hnízdo vlaš-
tovka, kam si ukládá své mladé, u tvých oltářů, Pane
zástupů, Králi, Bože můj! Žalm 84,4 R
Ježíš praví: Kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve
jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.

Matouš 18,20 K
Židům 13,17–21 Matouš 25,14–30

23. sobota Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti
nedostatku. Žalm 23,1 K
Pavel píše: Ve všem se prokazujeme jako Boží služební-
ci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech,
máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme
chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme,
a přece nám patří vše. 2. Korintským 6,4.10
Zjevení 20,11–15 Matouš 25,31–46

Poslední neděle církevního roku
(Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35
Chraň si světlo, abys také jiným svítil, neboť
pouhý odlesk činí důvěryhodnými záclony temna.
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24. neděle Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost
pro ty, kteří mají přímé srdce. Žalm 97,11

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Matouš 5,4

Již ničeho se nelekám,
nechť přijde žal a tíž,
jen když mě k lásce povede
a láskou – k Bohu blíž! 259,6

Matouš 25,1–13 Zjevení 21,1–7 Žalm 126

25. pondělí Ty i tvoje potomstvo budete mou smlou-
vu zachovávat ve všech pokoleních. 1.Mojžíšova 17,9

Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě.
2. Korintským 3,6

Židům 12,18–25 Izaiáš 40,1–11

26. úterý Stezku života mi dáváš poznat. Žalm 16,11

Nedbám na to, co je za mnou a ženu se k tomu, co
je přede mnou. Filipským 3,13 P

1. Petrova 1,13–21 Izaiáš 40,12–25

27. středa Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh,
jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2

Z vlastní vůle nám dal zroditi se slovem pravdy, aby-
chom byli prvotinou jeho tvorů. Jakubova 1,18 Ž

1. Korintským 3,9–15 Izaiáš 40,26–31
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28. čtvrtek Navrať se, Hospodine, vysvoboď mou
duši, pomoz mi pro své milosrdenství! Žalm 6,5 Z
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat
dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré
těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11
1. Tesalonickým 5,9–15 Izaiáš 41,1–7

29. pátek Jako se slitovává otec nad dětmi, tak se Pán
slitovává nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,13 Ku
Ježíš praví: Pravím vám, že mnozí od východu i zápa-
du přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem
a Jákobem v království nebeském. Matouš 8,11
Židům 13,10–16 Izaiáš 41,8–13

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

Izaiáš 49,23 K
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v mod-
litbách vytrvalí. Římanům 12,12
Zjevení 21,10–27 Izaiáš 41,14–20
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Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať
doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.

Izaiáš 50,10
Z marného pachtění v temnotách vyvádí ono umění,
které se dovede vztáhnout k světlé obrubě Neznáma.

Začátek nového církevního roku

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

Zachariáš 9,9 K
Mějme odvahu vyjít z dosud skutečného nepravého světa
a nastoupit cestu k pravému, dosud neskutečnému světu.

1. neděle Kdož by se nebál tebe, králi národů? Na
tebeť zajisté to sluší. Jeremiáš 10,7 K
Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste
plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí,
skrze Ježíše Krista. Židům 13,20. 21

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.
Aleluja. EZD 636,1

Matouš 21,1–11 Římanům 13,8–12 Žalm 117
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2. pondělí Neboj se a neděs! Jozue 8,1

Bázně není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání
bázeň. 1. Janova 4,18 K

1. Petrova 1,8–13 Izaiáš 42,1–9

3. úterý Pomoz nám, Hospodine Bože náš, neboť
v tebe doufáme. 2. Paralipomenon 14,11 K

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo
tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7,8

Židům 10,32–39 Izaiáš 43,1–7

4. středa Hospodin řekl: Chrániti budu města tohoto,
abych je zachoval pro sebe. 2. Královská 19,34 K

Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid,
vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala
počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31

Koloským 1,9–14 Izaiáš 43,8–13

5. čtvrtek Před Bohem veliký a silný vítr rozervávající
hory a tříštící skály, ale Bůh v tom větru nebyl. Po
větru zemětřesení, ale Bůh v tom zemětřesení nebyl.
Po zemětřesení oheň, ale Bůh ani v tom ohni nebyl.
Po ohni hlas tichý, jemný. 1. Královská 19,11–12

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Du-
chu a v pravdě. Jan 4,24

1. Tesalonickým 5,1–8 Izaiáš 43,14–21
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6. pátek Požehnaný Pán, den co den nese za nás
břímě, on je naše pomoc. Žalm 68,20 Z
Víme, že milujícím Boha všecky věci napomáhají
k dobrému. Římanům 8,28 K
Ezechiel 37,24–28 Izaiáš 43,22–28

7. sobota Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě
vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku
tvému. Žalm 43,3
Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji
oznamujeme: Bůh je světlo a není v něm nejmenší
tmy. 1. Janova 1,5
Abakuk 2,1–4 Izaiáš 44,1–8

2. neděle adventní
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení
je blízko. Lukáš 21,28

Otevři oči a rozhlédni se, jak se rozmáhá šedivý kotouč,
aby nad městem bránil slunci radovat se v každé kapičce rosy.

8. neděle Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vod-
ní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11
Ježíš volá: Kdo věří ve mne, proudy živé vody poply-
nou z jeho nitra, jak praví Písmo. Jan 7,38

Živé síly mocný proud
v duší chrám se chystá vplout;
kéž se vlévá slovem tvým
do srdcí všem věřícím! ZCČSH 113,4
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Lukáš 21,25–33 Jakubova 5,7–11 Žalm 80
1369 V Praze zemřel Konrád Waldhauser – pochován u Matky Boží

před Týnem.

9. pondělí Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte
jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud
je věcí Boží. 5.Mojžíšova 1,17
Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a ja-
kou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

Matouš 7,2
Izaiáš 25,1–8 Izaiáš 44,21–28

10. úterý Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí
Hospodinovo dílo. 2.Mojžíšova 34,10
Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách,
kázal evangelium království Božího a uzdravoval kaž-
dou nemoc a každou chorobu v lidu. Matouš 4,23
Izaiáš 26,7–15 Izaiáš 45,1–8

11. středa Noé našel milost před Hospodinem.
1.Mojžíšova 6,8 K

Poněvadž jste tedy přijali Krista Ježíše za Pána, žij-
te v něm; buďte zakořeněni a vybudováni na něm,
utvrzeni ve víře. Koloským 2,6–7 Ž
Zjevení 2,1–7 Izaiáš 45,9–17

12. čtvrtek Dej si pozor na každý krok, když jdeš do
Božího domu a pohotov buď k slyšení. Kazatel 4,17
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Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni
si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Matouš 6,7
2. Korintským 5,1–10 Izaiáš 45,18–25

13. pátek Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví
neopustí. Žalm 94,14
Máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spa-
sitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20
Zachariáš 2,14–17 Izaiáš 46,1–13

14. sobota Bože, ze země mrtvých vyvedl jsi mne
a vyvolils mne ze zástupu do hrobu sestupujících.

Žalm 30,40 F
Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, na-
šem Pánu. Římanům 6,23
1. Tesalonickým 4,13–18 Izaiáš 48,12–22

3. neděle adventní
Připravte cestu Hospodinu! Hle, Panovník přichází
s mocí. Izaiáš 40,3. 10

Nechť naše dílo se stává dotvářením prostoru,
který lidem ponechal prázdným Bůh v plánu stvoření.

15. neděle Naše viny nás hnětou, ty je však odpouš-
tíš. Žalm 65,4 Ku
Zachariáš řekl: Ty, synu, budeš nazván prorokem Nej-
vyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil
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cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás
navštíví Vycházející z výsosti. Lukáš 1,76–78

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

Lukáš 1,67–79 1. Korintským 4,1–5 Žalm 85

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

Izaiáš 49,15

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

Ozeáš 14,2–10 Izaiáš 49,1–6

17. úterý Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě
spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním.

Ozeáš 2,21

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Jan 3,16

Lukáš 1,26–38 Izaiáš 49,7–13
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18. středa Oči mé na tebe obráceny budou.
Žalm 32,8 F

Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost
u Boha. Lukáš 1,30
2. Korintským 1,18–22 Izaiáš 49,14–26

19. čtvrtek Pozvedám své oči k horám: Odkud mi
přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on
učinil nebesa i zemi. Žalm 121,1–2
I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť
příchod Páně je blízko. Jakubova 5,8
Izaiáš 11,10–13 Izaiáš 50,4–11

20. pátek Což je má ruka tak krátká k vykoupení?
Nemá k vysvobození dost síly? Izaiáš 50,2
Bůh kéž osvítí oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké
naději vás povolává, jaké bohatství svého slavného
dědictví dává svým svatým, jakou nesmírnou velikost
své moci projevuje na nás. Efezským 1,18–19 Ž
Izaiáš 42,5–9 Izaiáš 51,1–8

21. sobota Nebuď daleko ode mne, nebo tíseň je
blízko a není spomocníka. Žalm 22,12 Z
Sestry Ježíšovi vzkázaly: Pane, ten, kterého máš rád,
je nemocen. Jan 11,3
Zjevení 3,7–12 Izaiáš 51,9–16
1619 Počátek obrazoborectví ve Svatovítském chrámu
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4. neděle adventní
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Pán je blízko. Filipským 4,4–5

Vytyčují si dalekosáhlé cíle ti, kteří se vzpírají pochopit,
že jediný důležitý cíl je jim blíže než na dosah ruky.

22. neděle Dávej štědře a nebuď skoupý, když máš
chudému bratru něco dát. 5.Mojžíšova 15,10
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

Filipským 4,5
Tys přišel sloužit sám,
v tvé službě byla sláva,
a služba dosavad
jest znakem dítek tvých.
Kdo v práci ustává,
v tom není víra pravá,
v tom není láska tvá,
neb ty jsi síla mdlých. ZCČSH 44,2

Lukáš 1,26–56 Filipským 4,4–7 Žalm 74

23. pondělí Očistím je ode všech jejich nepravostí,
jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim. Jeremiáš 33,8
Anděl řekl Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno
Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.

Matouš 1,21
Izaiáš 7,10–14 Izaiáš 51,17–52,6

Štědrý den
Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro vše-
chen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově. Lukáš 2,10–11
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24. úterý Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se
zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.

Žalm 24,7

Hle, člověk! Jan 19,5

Lukáš 2,1–10 1. Timoteovi 3,16 Izaiáš 52,7–12

1. svátek vánoční
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu. Jan 1,14

25. středa Dvojí zlo spáchal můj lid: opustili mne,
zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny roz-
pukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2,13

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale
že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť
smíření za naše hříchy. 1. Janova 4,10

Jan 1,1–5. 9–18 Titovi 3,4–7 Lukáš 1,46–55

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

26. čtvrtek Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři,
já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat
žalmy Hospodinu, Bohu Izraele. Soudců 5,3
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Pastýři pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.
Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři
vyprávěli. Lukáš 2,17–18
Matouš 1,18–25 Židům 1,1–14 Lukáš 2,29–32

27. pátek Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá
srdce. Žalm 95,7–8
Naplněni buďte Duchem svatým. Efezským 5,18 K
Jan 21,20–24 Izaiáš 52,13–53,5

28. sobota Poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu
břevno jejich jha a vysvobodím je. Ezechiel 34,27
Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2. Korintským 3,17
Matouš 2,13–18 Izaiáš 53,6–12

1. neděle po Vánocích
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu. Jan 1,14

Jak jsi malý, člověče, věříš-li, že tvá velikost
je vůbec to největší na zemi i na nebi!

29. neděle Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se
potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hos-
podina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží
bez únavy, jdou bez umdlení. Izaiáš 40,30–31
Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly,
lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7
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Jak vítati mám tebe, můj Králi z výsosti,
jemužto zem i nebe vstříc plesá s vroucností?
Ó Jezu, světlo v duši mi rozsvěť jasně sám,
ať, jak tě ctíti sluší, vždy správně vím a znám! EZ 272,1

Lukáš 2,22–40 1. Janova 1,1–4 Izaiáš 54,1–10

30. pondělí Celé toto shromáždění pozná, že Hos-
podin nezachraňuje mečem a kopím.

1. Samuelova 17,47
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají
pokoj. Jakubova 3,18
Izaiáš 63,7–14 Izaiáš 55,1–5

Závěr roku
V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K

31. úterý Od slova lživého vzdálíš se.
2.Mojžíšova 23,7 K

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

Filipským 4,8
Matouš 13,24–30 Římanům 8,31–39
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Perikopy na rok 2019
01.01. Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joz 1,1–9
06.01. Zjevení Páně – Epifanias . . . . . . . . . Mt 2,1–12
13.01. 1. neděle po Zjevení Páně . . . . Joz 3,5–11.17
20.01. 2. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . Ř 12,9–16
27.01. Poslední neděle po Zjevení . . . . . . . . J 4,5–14
03.02. 5. neděle před postní dobou . . . . . Ex 3,1–15
10.02. 4. neděle před postní dobou . . . Mk 4,35–41
17.02. Septuagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . Kaz 7,15–18
24.02. Sexagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk 16,9–15
03.03. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 10,38–42
10.03. Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žd 4,14–16
17.03. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 3,14–21
24.03. Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jr 20,7–11a(11b–13)
31.03. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 6,47–51
07.04. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 18,28–19,5
14.04. Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 50,4–9
18.04. Zelený Čtvrtek 1K 11,(17–22)23–29(33–34a)
19.04. Velký Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 19,16–30
21.04. Velikonoční neděle . . . . . . . . . . . . . . J 20,11–18
22.04. Velikonoční pondělí . . . . . . . . . . . . . Iz 25,6–9
28.04. Quasimodogeniti . . . . . . . . . . . . . . . . 1Pt 1,3–9
05.05. Misericordias Domini . . . . J 10,11–16(27–30)
12.05. Jubilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Př 8,22–36
19.05. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk 16,23–34
26.05. Rogate . . . . . . . . . . . . . . J 16,23b–28(29–32)33
30.05. Nanebevstoupení Páně . . . . . . . . 1Kr 8,22–28
02.06. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ef 3,14–21
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09.06. Neděle svatodušní J 14,15–19(20–23a)23b–27
10.06. Svatodušní pondělí . . . . . . . . . . . Mt 16,13–19
16.06. Neděle sv. Trojice . . . . . . . . . . . . . 2K 13,11–13
23.06. 1. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 5,39–47
30.06. 2. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . Iz 55,1–5
07.07. 3. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . 1Tm 1,12–17
14.07. 4. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . L 6,36–42
21.07. 5. neděle po sv. Trojici Mt 9,35–10,1(2–4)5–10
28.07. 6. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . 1Pt 2,2–10
04.08. 7. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 6,30–35
11.08. 8. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . Iz 2,1–5
18.08. 9. neděle po sv. Trojici . . . . Fp 3,(4b–6)7–14
25.08. 10. neděle po sv. Trojici . . . . . . Mk 12,28–34
01.09. 11. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . . . Jb 23
08.09. 12. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Sk 3,1–10
15.09. 13. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mk 3,31–35
22.09. 14. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Gn 28,10–22
29.09. 15. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . 1Pt 5,5b–11
06.10. Den díkůvzdání za úrodu . . . . . . . Iz 58,7–12
13.10. 17. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Joz 2,1–21
20.10. 18. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Jk 2,14–26
27.10. 19. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . J 5,1–16
31.10. Den reformace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dt 6,4–9
03.11. 20. neděle po sv. Trojici Gn 8,18–22; 9,12–17
10.11. 21. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . L 6,27–38
17.11. 22. neděle po sv. Trojici Jb 14,1–6(7–12)13–17
20.11. Den přímluv a modliteb . . . . . . . . . . Ř 2,1–11
24.11. Poslední neděle círk. roku . . . . . . Mt 25,1–13
01.12. 1. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . Ř 13,8–12
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08.12. 2. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . L 21,25–33
15.12. 3. neděle adventní . . . L 3,(1–2)3–18(19–20)
22.12. 4. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . 2K 1,18–22
24.12. Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Za 2,14–17
25.12. 1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . . . Tt 3,4–7
26.12. 2. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . Mt 1,18–25
26.12. Sv. Štěpána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žd 10,32–39
29.12. 1. neděle po Vánocích . . . . . . . . . . . Jb 42,1–6
31.12. Závěr roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žd 13,8–9b
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Unitas fratrum –
světová Jednota bratrská
http://www.unitasfratrum.org
Provincie

Africký region:
1. Jižní Afrika (západní oblast – založena 1737, ob-

novena 1792 – a východní oblast – založena 1828)
2. Kongo
3. Malawi
4. Tanzanie jih (s centrem v Tukuyu – zal. 1891)
5. Tanzanie jihozápad (s centrem v Mbeya – zalo-

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

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

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

11. Zambie (přijata 2014)

Evropský region:
12. Česká
13. Evropská kontinentální (sbory v Německu, Ho-

landsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku – založe-
na 1722).

14. Velká Británie (sbory ve Velké Británii a Sever-
ním Irsku – založena 1724)
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Jihoamerický region:
15. Guyana (přijata 2016)
16. Honduras (založena 1930)
17. Jamajka a Kajmanské ostrovy (založena 1754)
18. Kostarika (založena 1988)
19. Nikaragua (založena 1849)
20. Surinam (založena 1735)
21. Západoindická (sbory na Panenských ostrovech

a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, Toba-
go 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)
tel. 737 579 930; anna.kracikova@evangnet.cz

Kurátor: Robert Bubeník
Ne + Nb 9.30, Bh středa 18.00

Koberovy
Smrčí 41, 513 01 Semily
Kurátor: Aleš Kačer
Ne 9:00 ve sboru v Železném Brodě
Administrováno z Turnova

Potštejn
Českých bratří 10, PSČ 517 43
e-mail: ochranovskysborpotstejn@seznam.cz
web: https://www.evangelicipotstejn.cz

Kurátor: Daniel Vacovský
mobil: 604 554 756
e-mail: daniel.vacovsky@seznam.cz

Ne + Nb 9.30 (od 9.00 chvály), Bh středa 18.00
Administrováno z Prahy
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Praha
Rektorská 498/2, 108 00 Praha 10 – Malešice
Korespond. adresa: Čajkovského 8, 130 00 Praha 3

e-mail: uf.praga@centrum.cz
web: http://www.jednotabratrska.cz/praha/

Kazatelka (D): Eva Šormová (∗ 1956)
tel. 222 716 862; mobil: 731 682 044
e-mail: sormovaeva@seznam.cz

Kurátorka: Eva Kejřová e-mail: evakej@atlas.cz
Ne + Nb 9.30, Bh úterý 18.00
Děti: školní: pondělí 17.30, předškolní: středa 16.00
Úřední hodiny: úterý 14-17, středa 13-16, čtvrtek 14-18

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
e-mail: turnov@evangnet.cz
web: http://jednotabratrskacbce-turnov.cz

Kazatel (P): Ondřej Halama (∗ 1956)
tel. 737 976 030; e-mail: ondrej.halama@tiscali.cz

Kurátorka: Jitka Pernerová
Ne + Nb 9.30 (2. neděle rodinné), Do úterý 16.00
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, PSČ 468 22
e-mail: zelezny-brod@evangnet.cz
web: http://www.jbzb.cz

Kurátorka: Marcela Pallová, tel. 606 300 160
Ne 9.00, Bh pátek 17.00; Administrováno z Turnova

Zkratky
(P) – presbyter (D) – diakon
Ne – nedělní shromáždění Bh – biblická hodina
Nb – dětská nedělní besídka Do – dorost
Děti – předškoláci a mladší školáci 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
Iva Zastko, 604 802 398; spatenkovaiva@seznam.cz

Na mateřské dovolené
Dagmar Kubíčková (∗ 1981)

tel. 608 155 113; dagmar.oupicka@evangnet.cz

Emerité
Miroslav Matouš (∗ 1921)

Oblouková 38, 101 00 Praha 10 – Vršovice
tel. 733 684 083
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Seniorátní výbor
senior: Ondřej Halama (∗ 1956)
tel. 737 976 030; ondrej.halama@tiscali.cz

náměstek seniora: Eva Šormová (∗ 1956)
tel. 222 716 862; mobil: 604 353 326
e-mail: sormovaeva@seznam.cz

seniorátní kurátor: Vojtěch Marek (∗ 1947)
tel. 732 455 413

náměstek kurátora: Jana Nejmanová (∗ 1961)

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

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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leden
Hesla Jednoty bratrské 2019
Dle německé předlohy „Die Losungen der Herrnhuter
Brüdergemeine für das Jahr 2019“ 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 pracovníkům vědecké knihovny
ve Wittenbergu (Solvejg Böttcher, Anna Poltorak, Matthias
Piontek) a Mgr. Rostislavu Krušinskému z Vědecké knihovny
Olomouc za pomoc při 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, korektorce Elišce Bernardové a dalším.

K tisku připravil a vydal Petr Heřman – DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2
mobil: 607 726 481; e-mail: hesla@dulos.cz; www.dulos.cz
v září 2018 jako svou 21. 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 2020 objednávejte
v evangelických sborech nebo přímo u vydavatele během
srpna–září 2019.


