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Výročí2020

1620–kohobypřitomnebodlousrdce?
Veškolejsemnijakvdějepisenevynikal,bylmi

zdušeodporný,biflováníletopočtůnebylomousil-
noustránkou.Sjedinouvýjimkou–kteroubylrok
1620.Veškerouhistoriijsemsipotomdělilnadvě
období–cobylopředBílouhorouacobyloponí.

Jiráskajsemjakomalýklukhltalstejně,jakokovboj-
ky.Atáhlomiužna20.rok,kdyžjsemkřtemvstoupil
dotehdejšíJednotybratrské.Častojsemještěslýchá-
valtystesky,cotikatolíci,cotijezovité,jaknámto
tehdyzavařili,exil,rekatolizace,Komenský,baroko,
300letporobyatemna.(Apřitomvdobáchnorma-
lizacejsmemělicelkemdobréekumenickévztahy.)
Jaksestímvypořádat?

Užněkolikletsesnažímsámsebeidalšíčtenáře
připravitnaletošnírok,kdysibudemetotoneslavné
400.výročípřipomínat.Nejsemhistorik–protoale-
spoňtaprůběžnáletmápřipomenutíudálostí,které
kBíléhořepostupněvedly.Jaktoprobíhalo,když
sekonečněpříslušnícijednotybratrskéadalšíevan-
gelícinačasdostalikmoci?Každémukmodlitbám
avlastnímuzamyšlení.

Comůžemeletosočekávat?Pořadyvrozhlaseate-
levizi,učenédebaty,blogynaInternetu,diskusestej-
né,jakovpřípaděpokusuoobnoveníMariánského
sloupu?Anebo(konečně)někdozevangelickéstrany
veřejněpřiznáaalespoňsymbolickyseomluvízaspo-
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Čtvrtek:Společnost.Národyajejichvlády.Mírasprave-
dlnostmezinárody.Ochranapředzneužitímsilvlo-
ženýchdolidskýchrukou,překonávánínárodnostní
arasovénenávisti.Cizincivnašízemi,uprchlíci.Muži
aženyvevedoucíchpostaveníchnavšechúrovních.
Odpovědnézacházenísdarystvoření.Denníchléb.
Věrnostapravdivostvespolečnémživotě.VíravBoží
vedenívesvětěavJehomocléčitvšechnyrány.

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

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

Denně21.00hod.:ProsbyzaochranuZeměpřed
ohroženímkaždoulidskouzlovůlí.
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bu. Na druhou stranu: Jestliže vím, že jsou to slova
zoufalého otce, který Ježíše prosí o uzdravení psychic-
ky nemocného syna, porozumím verši možná o něco
lépe.

Mnoho z nás zná situace, kdy je velká nouze a hro-
zí, že zoufalství nebo strach rozežere naši víru. Ježíš
syna uzdraví, ačkoli mu otec nezatají svou nedově-
ru – a to nás může povzbudit v časech, kdy rozhodně
nejsme hrdinové víry. Proto se tedy občas hodí znát
i souvislosti, v jakých je ten který verš vysloven. Ale
nenechte si zabránit v tom, vzít si verš jako osobní
heslo do svého dne: do kanceláře, do škol, na prázd-
niny nebo do nemocnice. Všude tam zazní rozdílným
způsobem. Všude tam mohou biblická slova léčit.

Ať v tomto roce Bůh i skrze každodenní Hesla po-
máhá naší nedověře.

Vaše Herrnhuter Brüdergemeine
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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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Dennímodlitby

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

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

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

Středa:Našibližní.Sousedé,kolegovévpráci,ob-
chodnípřátelé.Pomocaútěchapronemocné,slepé,
hluchéaprovšechnypostižené.Ovdovělí,osamělí,
vězňové,lidébezpřístřeší,nezaměstnaní,obětiútla-
kuanásilí.Diakonie–domovyproseniory,ústavy
spečovatelskouslužbou,sociálnídílo.
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lupodílnahrůzáchtřicetiletéválky,kteroustavovské
povstánírozpoutalo,sevšeminásledky?

MikulášDačickýzHeslova:Stalasejesttuhanba,
lehkost,posměchČechuomapotracenastarobyláchvála
česká,následujícípakzhoubaažalostpřeveliká!...
TakhlepánbuohnaČechydopustitiajetrestati
ráčilatobezpochybnostiprohříchyjich,pejchu,
marnost,nesvornost,nespravedlnostetcetera.Nebo
zůstavajepředtímvmarnostecharozkošechsvětatohoto,
nesmírnounádhernostvšatstvubohatém,kroji,mustry
rozličnýmipotvornýmistarýmČechuom,předkůmsvým
nepovědomými,páchaliaprovozovalivslavnémhodování
apangetování,ssouženímchudýchlidí,jenžsepráva
aspravedlnostidovolatinemohouce,úpěli,kBohuna
pomstuvolaliažalovalietcetera.

27lidíbylovnásledujícímrocenaStaroměstském
rynkuexemplárněpopraveno,alevětšina(vícejak
milion)obyvatelpakmuselapřestoupitnacizívíru
aneboodejítdoexilu.Bylovšeztraceno?

VěřímijáBohu,žepopřejitívichřichněvu,hříchynaši-
minahlavynašeuvedeného,vládavěcítvýchktoběsezase
navrátí,ólidečeský!–jeznámýcitátzKšaftuumírající
matkyjednotybratrskéJanaAmoseKomenského,jehož
350.výročíúmrtítakéletosvlistopaduvzpomeneme.

Jakznáme,„skrytésemeno“podalšíchpadesátile-
tech(vroce1722)vyrašilovSaskunapanstvíhraběte
Zinzendorfavpodobě„obnovenéjednotybratrské“.
Ale„podhoubí“jižbylopřipravené.Připomeňmesi
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Modlitební stráž České misijní provincie
(Ochranovského seniorátu při ČCE)
pro rok 2020

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

0–2 Žel. Brod 0–3 Praha 0–3 Turnov
2–4 Potštejn 3–6 Potštejn 3–6 Ujkovice
4–7 Praha 6–8 Turnov 6–9 Jablonec
7–9 Rovensko 8–11 Ujkovice 9–11 Potštejn
9–11 Tanvald 11–12 Žel. Brod 11–13 Praha

11–15 Turnov 12–14 Jablonec 13–16 Rovensko
15–16 Ujkovice 14–17 Potštejn 16–17 Tanvald
16–20 Žel. Brod 17–20 Praha 17–20 Turnov
20–22 Jablonec 20–23 Rovensko 20–22 Potštejn
22–24 Potštejn 23–24 Tanvald 22–24 Žel. Brod
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Úvodní slovo k 290. ročníku Hesel
Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24b

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Vezmi pro každý den roku větu z první části Bible (Sta-

rý zákon), přidej k tomu něco z druhé části (Nový zákon)
a uzavři to celé nějakým chorálem nebo modlitbou. Tak
může vypadat recept na Hesla. A přece mají čtená-
ři Hesel i další otázky, například: „Proč se poslední
dobou často přidává k veršům i upozornění, kdo ke
komu mluví?“

Heslo letošního roku – vybrané Ekumenickou pra-
covní společností biblického čtení (ÖAB) – by v tom
případě začínalo takto: Otec posedlého chlapce řekl Ježí-
šovi. . .

Následky by byly jasné: Zaprvé by heslo roku pře-
stalo mít charakter inspirativního motta. A zadruhé,
což je snad ještě důležitější: Vy ani já bychom si
nemohli tak snadno přivlastnit ono vyjádření věřím
v první osobě.

Ovšem právě k tomu jsou heslo roku i každoden-
ní Hesla určena: Že nejrozličnější lidé v nejrůzněj-
ších situacích si je přivlastní jako motto pro ten den.
A tak se stane příslib Abrahamovi, Chaně nebo Jó-
bovi dnes pro mě Božím hlasem. Nebo se připojím
k heslu roku – a náhle si uvědomím, jak i u mě stojí
blízko vedle sebe víra a neschopnost uvěřit. Proto je
dobře, že heslo roku bez okolků použije první oso-
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alespoňjednupozoruhodnoupostavuexulanta,který
nerezignoval:
VáclavKleych(nar.1678),žijícívLažanechuLi-

tomyšle,vsrdcistáleneslčeskobratrskouvírusvých
předkůapřechovávalstudovalBiblikralickouadalší
zapovězenéknihy.Byvvyzrazen,uprchlsmanželkou
adceramiaždosaskéŽitavy(1705).Živilseprací
svýchrukouapřitompilněstudovalněmčinualati-
nu.Azuspořenýchpenězvydalmnohoknih,které
paksámtajněkolportovalsvýmsouvěrcůmdoČech,
naMoravu,SlezskoinaSlovensko.Jednaloseomalé
„špalíčky“,kterébylolzesnadnoskrýtčinositssebou
vkapse.

Vroce1720takvŽitavěvydalNowýZákonPana
aSpasytelenassehoGežjsseKrýsta,zněhožjsmenaobál-
kuletošníchHeselpoužiliveršeMarkovaevangelia
9,23–24,kterétakdobřekorespondujíisnadějíJana
AmoseKomenskéhoadalšíchpobělohorskýchexu-
lantů:

AGEžjšřeklgemu:Můžesslitomuwěřiti:
wsseckoťgestmožnéwěřjcýmu.
Ayhnedzwolawotecmládencetohosslzami,řekl:
WěřjmPane,spomoznedowěřemé.

VášvydavatelPetrHeřman
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VysvětleníksoustavěHesel
ProkaždýdenrokunabízíknížkaHeseldvačivíce

obsahověsouvisejícíchtextů:
•SlovazeStaréhozákona(tj.hesla)jsoukaždoroč-

nělosovánapřibližněz1800veršů,obsažených
vochranovskésbírce.

•SlovazNovéhozákonajsouktomuvyhledávána
přednostnězoddílůprůběžnéhobiblickéhočtení
(vizníže).

•Doplňujícítexty:trojveršíaslokypísněuměsíců,
týdnů,nedělíavýznamnýchdnů.
Nedělímpředcházíhesloprocelýnásledujícítý-

den.Nedělejsouzakončenyodkazynačtenízevan-
gelia,epištoly(čijinénovozákonníknihy)azežalmu;
podobnějetomuujinýchvýznamnýchdní.Doporu-
čenétextykázání(označenévoriginálejakoPredigt)
uvádímezvlášťjakožtoPerikopynastr.143.

Všednídnyjsouzakončenyodkazydodvoubib-
lickýchmístprokaždodenníčtení:Prvníčteníjevy-
bíránozlekcionářevydanéholuterskouliturgickou
konferencíajevztaženoktématutýdne(heslotýdne
anedělníevangelium).Nadruhémmístěstojíprůběž-
néčteníÖAB(ÖkumenischeArbeitsgemeinschaftfür
Bibellesen),kteréběhemčtyřletprojdecelýmNo-
výmzákonemaběhemsedmiletnejdůležitějšímikni-
hamiStaréhozákona(letos:1Kr,Iz56–66,Jr,Pl,Mi;
Mk,L1–2,1K,2K,1Tm,Tt,Fm,1P,2P).ÖABvybírá
rovněžheslaměsícůahesloroku.

Copyright © 2019 Petr Heřman – DÚLOS
Original copyright © 2019 Evangelische Brüder-Unität,

Herrnhut
Translation © 2019 Miroslav Matouš,

překlad předmluvy: Anna Kellerová
Cover © 2019 Slávek Heřman, Petr Heřman. Obálka

vytvořena s použitím části facsimile z tisku: Nowý Zákon
Pana a Spasytele nasseho Gežjsse Krýsta, nakl. Waclaw
Kleych, Žitava 1720. Snímky dodala Moravská zemská
knihovna v Brně, signatura ST1-0025.254
Přední obálka: str. 139, Kap. IX. Ewangelium S. Marka,
verše 23–24.
Zadní obálka: str. 849, Kap. XXII. Zgewenj S. Jana, verše
20–21 a vydavatelský znak Václava Kleycha.

Ilustrace © 2019 Slávek Heřman, Petr Heřman – na
předsádkách u pevné vazby, za použití snímků:
Přední předsádka: Rudolfův majestát z roku 1609, který
23. listopadu 1620 rozřezal a zrušil Ferdinand II. Štýrský.
Snímek dodalo 1. oddělení Národního archivu z fondu
„Archiv České koruny“, inv. č. 2293.
Zadní předsádka: Poslední dochovaný dopis Jana Amose
Komenského, diktovaný v Amsterodamě 2. listopadu
1670, určený Mikuláši Drabíkovi; na konci je dovětek,
psaný vlastní rukou Komenského. Ze sbírek Národního
muzea. Snímek dodalo Oddělení rukopisů a starých tisků
Knihovny Národní muzea, sign. 1 B b 1/86, fol. 1a –
první strana dopisu.

ISBN 978-80-88199-08-3 (brožovaná V2)
ISBN 978-80-88199-09-0 (pevná vazba V8)
ISBN 978-80-88199-10-6 (elektronická publikace v PDF,

2. opravené vydání)
ISSN 1213-1547
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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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R–HlasPánětříštícedry–ŽalmyvpřekladuVáclava
Renče;KarmelitánskénakladatelstvíKostelníVydří
2010

S–Biblečeská–Dr.JanLad.Sýkora;Praha1922–23
Š–Písmo–VladimírŠrámek;večtyřechsvazcích:

PrahaSfinx1947–Melantrich1951
Z–JanZeman:Žalmy;Brno1946.
Ž–Novýzákon,zřečtinypřeložilFrantišekŽilka;

KalichvÚCN,Praha1970

Písněonedělíchajinýchvýznamnýchdnechbyly
vybíránypřevážnězBratrskéhozpěvníku,4.vydání,
JednotabratrskávÚCN,Praha1954.Nakoncisloky
jeuvedenočíslopísněvtomtozpěvníkuačíslosloky.
Upísnízjinýchzpěvníkůplatínásledujícíoznačení:
EZ–Evangelickýzpěvník,SynodníradaČesko-

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

ha2004
ZCČSH–ZpěvníkCírkvečeskoslovenskéhusitské

(uspořádaliZ.Trtík,O.Ungermann,L.Šimšík),Bla-
hoslav,Praha2001

Dvojverší,laděnákheslůmměsícůatýdnů,vy-
bralMiroslavMatoušzesvédosudnevydanébásnické
sbírkyPostřehy.
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Použitépřekladybible,písněaverše
BiblickéveršejsoupřednostněvybírányzEkume-

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

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

Vdalšísedminěpřípadů,kdysohledemnapředlo-
huvněmeckýchLosungenbylyvýšeuvedenépřeklady
málovyhovující,bylvybrántextizjinýchpřekladů–
označenopříslušnýmpísmenemzačíslemverše:
B21–Bible21https://www.bible21.cz/online
F–ViktorFischl:Knihažalmů;Melantrich1998
H–Dr.JanHejčl:Biblečeská;Praha1930
J–Jeruzalémskábible(překladFrantišekX.aDag-

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

kantikřímskéhobreviáře;Křesťanskáakademie,
Řím1970

MP–MilošPavlík:Bible–Pavlíkůvstudijnípřeklad;
KvartusMediak.s.,Kroměříž1014

P–Novýzákon–způvodníhořeckéhozněnípřel.
Dr.OndřejM.PetrůO.P.;Vídeň1970
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Věrný je Bůh. 1. Korintským 1,9
Bůh věčně věrný jest. I vzdávám jemu díky,
že věrným zůstává i mezi nevěrníky.

Nový Rok
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

Židům 13,8

1. středa Zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako
se tříbí stříbro. Žalm 66,10
Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti
osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje nekla-
me, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze
Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,3–5
Lukáš 4,16–21 Jakubova 4,13–15 Žalm 121

2. čtvrtek Panovník Hospodin setře slzu z každé tvá-
ře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promlu-
vil Hospodin. Izaiáš 25,8
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v mod-
litbách vytrvalí. Římanům 12,12
Jozue 24,1–2. 13–26 Marek 1,1–8

3. pátek Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč
požádá tvé srdce. Žalm 37,4

Hesla
Jednoty
bratrské
2020

Heslo roku:
Věřím, pomoz mé nedověře.

Marek 9,24b
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15.středaHospodinGedeonauklidnil:„Pokojtobě;
nebojse,nezemřeš.“IvybudovaltamGedeónHos-
podinuoltářanazvaljej:„Hospodinjepokoj.“

Soudců6,23–24
Přistupmetedysmělektrůnumilosti,abychomdošli
milosrdenstvíanalezlimilostapomocvpravýčas.

Židům4,16
Římanům8,26–30Marek3,7–12
1620Česko-Uherskákonfederačnísmlouva

16.čtvrtekMilosrdenstvítvého,Hospodine,plná
jestzemě,ustanovenímsvýmvyučmne.

Žalm119,64K
VeškeréPísmopocházízBožíhoDuchaajedob-
rékučení,kusvědčování,knápravě,kvýchověve
spravedlnosti.2.Timoteovi3,16
Efezským1,3–10Marek3,13–19

17.pátekMojžíšaÁronpředstoupilipředfaraóna
ařeklimu:„TotopravíHospodin:Propusťmůjlid,
abymisloužil.“2.Mojžíšova10,3
Hle,jávásposílámjakoovcemezivlky;buďtetedy
obezřetníjakohadiabezelstníjakoholubice.

Matouš10,16
Koloským2,1–7Marek3,20–30

18.sobotaKterýbůhnanebinebonazemibydo-
vedlvykonattakovéčinyatakovéskutkyjakoty!

5.Mojžíšova3,24
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Ažpotudnámpomáhal
Hospodinzmilosti,
protožknebesvýšinám
hleďmesdůvěrností,
odkudpomocpřichází
námvždyvpravédobě,
tam,kdedušenachází
novésílyvmdlobě.EZ550,1

Matouš17,1–92.Korintským4,6–10Žalm135

3.pondělíPřijdoukHospodinuabudousestydět
všichniti,kdoprotiněmuplálivzdorem.Izaiáš45,24
KaždýjazykmusíkslávěBohaOtcevyznat:JežíšKris-
tusjePán.Filipanům2,11P
2.Korintským3,9–181.Korintským5,1–8

4.úterýChudéanuzné,kteřížhledajívody,anjí
není,jejichžjazykžízníprahne,jáHospodinvyslyším.

Izaiáš41,17K
Jáťžíznivémudámzstudnicevodyživédarmo.

Zjevení21,6K
Jan1,43–511.Korintským5,9–13

5.středaHospodinvysvobodilmne,aprotožpísně
zpívatibudemepovšeckydnyživotanašehovdomě
Hospodinově.Izaiáš38,20K
Chromývyskočil,vzpřímilseazačalchodit.Vešel
snimidochrámu,chodil,skákalradostíachválilBo-
ha.Skutky3,8
Jan3,31–361.Korintským6,1–11
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Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho
moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho
soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

Bychť pak i nezřel rámě,
jímž Pán mne ved’,
vím přec, že nenechá mě,
že kráčím vpřed.
Ó veď mne tedy, Pane,
ó veď mne sám,
až tam má noha stane,
kde zaplesám. 201,3

Matouš 3,13–17 Římanům 12,1–8 Žalm 89,1–19
1670 V Klaipėdě zemřel biskup Petr Figulus Jablonský

13. pondělí Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou
hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.

Jeremiáš 17,13

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte
pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

Skutky 10,37–48 Marek 2,23–28

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

1.Mojžíšova 4,7

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpěli-
vost, mírnost. 1. Timoteovi 6,11

1. Korintským 2,11–16 Marek 3,1–6
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6. čtvrtek Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slo-
vo, jež přikázal tisícům pokolení. Žalm 105,8
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Marek 13,31
Zjevení 1,1–8 1. Korintským 6,12–20

7. pátek Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš
mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš
o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6–7
Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce,
z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1. Timoteovi 1,5
1. Korintským 2,6–10 1. Korintským 7,1–9
1620 Přísaha Moravanů králi – Karel st. ze Žerotína odmítl.

8. sobota Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina,
že vytrhl duši nuzného z ruky nešlechetných.

Jeremiáš 20,13 K
Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1,52
4. Mojžíšova 6,22–27 1. Korintským 7,10–16

Septuagesimae
(70 dní před velikonocemi)

Ne pro nějaké naše spravedlnosti padajíce, pokorně
prosíme tebe, ale pro milosrdenství tvá mnohá.

Daniel 9,18 K
Jen ve slitování, jež v lásce Boží jest,
je spravedlnost má a dotýká se hvězd.
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Bylozavászaplacenovýkupné,nebuďteotrokylidí!
1.Korintským7,23

Užnenízotročensvoudušíčlověkten,
jenžví,ževBohusvémjenavždysvoboden.

1.sobotaÓkdybysbylšetřilpřikázanímých,bylť
byjakopotokpokojtvůj,aspravedlnosttvájakovlny
mořské.Izaiáš48,18K

JežíšeKristanámBůhposlaljakožtodárcemoudrosti,
spravedlnosti,posvěceníavykoupení.

1.Korintským1,30P

Zjevení15,1–41.Korintským4,14–21

PoslednínedělepoZjeveníPáně
NadtebouvzejdeHospodinaukážesenadtebou
jehosláva.Izaiáš60,2

Taslávazvýsostimávzejítnadtebou;
cojedinámábýtivěčnouslávoutvou.

2.nedělePanovníkHospodinjemojepomoc,proto
nemohubýtpotupen.Izaiáš50,7

Bůhmipomáhalaždodnešníhodne,atakzdestojím
jakosvědek.Skutky26,22

LEDEN22

Zněhoaskrzeněhoaproněhojevšecko.Jemubuď
slávanavěky!Římanům11,36
Matouš6,6–13Marek3,31–35

2.nedělepoZjeveníPáně
Zplnostijehomyvšicknivzalijsme,atomilostza
milost.Jan1,16K

Vím,hřivnyveškeréjsoudaremnebeským;
jenknezdařilostisehlásímjménemsvým.

19.neděleKdyžsesvévolníkodvrátíodsvézvůle,
jížsedopouštěl,ajednápodleprávaaspravedlnosti,
zachovásvoudušipřiživotě.Ezechiel18,27
Věrohodnéjetoslovoazasloužísiplnéhopřijetí:
KristusJežíšpřišelnasvět,abyzachránilhříšníky.

1.Timoteovi1,15
Nerozeznámdobřeokrajpropasti,
nevím,je-linakrokdostimísta.
Strachmám,abychneupadldopasti,
kterounamnepokušeníchystá.
Řeknislovo,řeknislovo,Pane,
aťpominetahlešedátma,
řeknislovoazázraksestane,
uzdravenabudedušemá.EZD692,2

Jan2,1–111.Korintským2,1–10Žalm133

20.pondělíBlazečlověku,jemužHospodinnepra-
vostnepočítá,vjehožduchunenízáludnosti.

Žalm32,2
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9. neděle Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově
jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.

Žalm 118,26

Ježíš Kristus přišel a zvěstoval pokoj. Efezským 2,17
Přej, Bože, pokoje nám všem
a mír dej v každé době!
Ty jediným jsi ochráncem
a spása je jen v tobě,
ó mocný, dobrý Bože náš! ZCČSH 191,0

Matouš 20,1–16 Filipským 2,12–13 Žalm 124

10. pondělí Hospodin pošle s tebou svého posla a dá
tvé cestě zdar. 1.Mojžíšova 24,40

Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město.
Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Skutky 21,5

Lukáš 19,1–10 1. Korintským 7,17–24

11. úterý Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách
spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3 K

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.
Jan 10,14

5. Mojžíšova 7,6–12 1. Korintským 7,25–40

12. středa Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za
dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou.

Ezechiel 16,60
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10. pátek Spravedlivý má útočiště i při smrti.
Přísloví 14,32

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

1. Janova 1,5–7 Marek 2,13–17

11. sobota Ať se valí právo jako vody, spravedlnost
jako proudící potok. Amos 5,24

Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi
panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude
mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď
vaším služebníkem. Marek 10,42–43

Izaiáš 66,18–23 Marek 2,18–22

Alianční modlitební týden

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

Římanům 8,14
Když vnější světskou moc tu třímá šerosvit,
ó Pane, Duchem svým rač prozářit náš byt!

12. neděle Bůh odhaluje hlubiny a skryté věci.
Daniel 2,22
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Cojestaré,pominulo,hle,jetunové!Tovšeckoje
zBoha,kterýnássmířilsámsesebouskrzeKrista.

2.Korintským5,17–18

5.Mojžíšova4,5–131.Korintským1,1–9

21.úterýJájsemHospodin,vášBůh,jájsemvás
vyvedlzegyptskézemě,abystetamnebyliotroky.
Rozlámaljsembřevnavašehojha,abystemohlichodit
zpříma.3.Mojžíšova26,13

SvobodunámvydobylKristus.Stůjteprotopevně
anedejtesinasebeznovuvložitotrockéjho.

Galatským5,1

Římanům9,31–10,81.Korintským1,10–17

22.středaJestliženevěříte,jistěženeostojíte.
Izaiáš7,9K

Bojujdobrýbojvíry,abysdosáhlvěčnéhoživota,
kněmužjsibylpovolánakněmužsespřihlásildob-
rýmvyznánímpředmnohasvědky.1.Timoteovi6,12

Galatským5,1–61.Korintským1,18–25

23.čtvrtekVytrhljsimoudušizesmrti,méočiod
slz,mounohuodpádu.Žalm116,8Z

Ježíšvysvobodilty,kteříjsoustrachemzesmrtipo
celýživotzotročeni.Židům2,15Ž

Skutky15,22–311.Korintským1,26–31
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30.čtvrtekNebudešnadržovatnemajetnémuani
brátohlednamocného.3.Mojžíšova19,15
JestliževěřítevJežíšeKrista,našehoPánaslávy,ne-
smítedělatrozdílymezilidmi.Jakubova2,1
Skutky13,42–521.Korintským4,1–5

31.pátekVylilajsemdušisvoupředHospodinem.
1.Samuelova1,15K

Uvrhnětevšeckustarostnaněj,vždyťjemunavás
záleží.1.Petrova5,7Ž
Koloským1,24–291.Korintským4,6–13
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Zjevení Páně – Epifanias
Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b K

6. pondělí Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš
takto: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh pře-
hlíží mé právo?“ Izaiáš 40,27
Pevný Boží základ trvá a nese nápis „Pán zná ty, kdo
jsou jeho“. 2. Timoteovi 2,19
Matouš 2,1–12 Efezským 3,1–7 Marek 1,21–28

7. úterý Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou
hradbou kolem Jeruzaléma. Zachariáš 2,9
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31
1. Janova 3,1–6 Marek 1,29–39

8. středa Budiž tvé milosrdenství, Hospodine, nad
námi, jakož jsme očekávali na tebe! Žalm 33,22 Z
Držme nezvratné vyznání své naděje, neboť věrný je
ten, jenž zaslíbil. Židům 10,23 S
4. Mojžíšova 24,15–19) Marek 1,40–45
1920 Založena Církev československá

9. čtvrtek Bůh mne opásal odvahou. Žalm 18,33 R
Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých
modlitbách; prosím za tebe, aby se tvá účast na spo-
lečné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého
můžeme učinit pro Krista. Filemonovi 1,4. 6
Efezským 4,17–24 Marek 2,1–12
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Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slá-
vě v Kristu, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám
utvrdí, upevní, posílí. 1. Petrova 5,10 Ž
Římanům 4,1–8 1. Korintským 8,1–6

13. čtvrtek Sám Hospodin půjde před tebou, bude
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se
a neděs. 5.Mojžíšova 31,8
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. Korintským 3,1–8 1. Korintským 8,7–13

14. pátek Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem
a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé?

2. Samuelova 12,9
Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snad-
no přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru
od počátku až do cíle. Židům 12,1–2
Malachiáš 3,13–18 1. Korintským 9,1–12

15. sobota Nuže, choďme v Hospodinově světle!
Izaiáš 2,5

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina,
abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blí-
že, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila,
den se přiblížil. Římanům 13,11–12
1. Korintským 1,26–31 1. Korintským 9,13–18
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Svitvírybudíláskyžár
inaději,jížnenízmar,
idoufanlivévzývání,
ježstrachaúzkostzahání.312,4

Matouš8,5–13Římanům1,13–17Žalm86

27.pondělíKdoodpočátkupovolávávšechnapo-
kolení?Já,Hospodin,jsemprvní,jábudutéžupo-
sledníchvěcí.Izaiáš41,4
Izraelitůmposlalsvéslovo,kdyždalhlásatradostnou
zvěst,ženastávápokojskrzeJežíšeKrista.

Skutky10,36P
Skutky16,9–151.Korintským3,1–8

28.úterýCoBůhrozboří,nikdonezbuduje,zavře
dveřezaněkýmaotevřítjenelze.Jób12,14
TotoprohlašujetenSvatýaPravý,kterýmáklíčDavi-
dův;kdyžonotvírá,nikdonezavře,akdyžonzavírá,
nikdoneotevře.Vímotvýchskutcích.Hle,otevřel
jsempředteboudveře,anikdojenemůžezavřít.

Zjevení3,7–8
Římanům15,7–131.Korintským3,9–17

29.středaNalomenoutřtinunedolomí,nezhasíknot
doutnající.Izaiáš42,3
Synčlověkapřišelhledatazachránit,cojeztraceno.

Lukáš19,10P
Rút1,1–211.Korintským3,18–23

LEDEN24

24.pátekPoníženbudezpupnýpohledčlověka,se-
hnutabudelidskápovýšenost;vonendenbudevy-
výšenjediněHospodin.Izaiáš2,11
Neklamtese,Bohusenikdonebudeposmívat.Co
člověkzaseje,totakésklidí.Galatským6,7
Jeremiáš14,1–91.Korintským2,1–9

25.sobotaCožpaknevíš?Cožpakjsineslyšel?
Hospodin,Bůhvěčný,stvořitelkončinzemě,není
zemdlený,neníznavený,jehorozumnostvystihnout
nelze.Izaiáš40,28
Bůhnadějenechťvásnaplníveškerouradostíapoko-
jemvevíře,abyserozhojnilavašenadějemocíDucha
svatého.Římanům15,13
5.Mojžíšova33,1–161.Korintským2,10–16

NeděleBible

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

Ažvšichnisejdouse,jakpsáno,zevšechstran,
kéžvplnémpočtunástamobjevínášPán!

26.neděleTyovládášnezkrotnémoře,typoutášje-
hovzdutévlny.Žalm89,10Ku
Pánpokojeaťvámudělujepokojvždyckyavevšem.

2.Tesalonickým3,16
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Sexagesimae
(60 dní před velikonocemi)

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

Hlas Boží včera, dnes a zítra hovoří
a uslyší ho, kdo své srdce pokoří.

16. neděle Ty jsi mi v úzkosti prostranství způsobo-
val, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou.

Žalm 4,2 K

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

Pane, v duchu sevřeni
na tebe čekáme
a v těžkém zarmoucení
v tomto světě
v tebe vždy doufáme. 260,4

Lukáš 8,4–15 Židům 4,12–13 Žalm 128

17. pondělí K Hospodinu se obrátí všecky končiny
země. Žalm 22,28 K

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali prav-
du. 1. Timoteovi 2,4

5. Mojžíšova 32,44–47 1. Korintským 9,19–23

18. úterý Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť ve-
liké věci vykoná Hospodin. Joel 2,21
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Všecko, zač se modlíte a prosíte, věřte, že jste to již
dostali, a dostane se vám to. Marek 11,24 Ž
2. Mojžíšova 2,1–10 Marek 1,9–13

4. sobota Nezabiješ. 2.Mojžíšova 20,13
Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás ne-
návidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se
za ty, kteří vám ubližují. Lukáš 6,27–28
1. Mojžíšova 21,1–7 Marek 1,14–20

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

Je světlo jediné, jež nikdy neutuchá,
zář, pronikající tmu vesmíru i ducha.

5. neděle Mnozí praví: Kdo nám dá spatřovat dobré?
Hospodine, pozdvihni nad námi světlo svého obliče-
je! Žalm 4,7 Z
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

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

Lukáš 2,41–52 1. Janova 5,11–13 Žalm 138
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BŘEZEN
Covámříkám,říkámvšem:Bděte!Marek13,37

Ječas,kdydobréjesekspánkuuložit,
ječas,kdynezbytnéjeneusnoutabdít.

Invocavit
(Vzývatimnebudeavyslyšímjej.Žalm91,15)

ProtosezjevilSynBoží,abyzmařilčinyďáblovy.
1.Janova3,8b

Nechťstínynejistotsešířínocítemnou,
mámsvětlojistoty,jávím,žeBůhjesemnou.

1.neděleDěkujiti,žejsimiodpovědělažesesmi
stalpomocí.Žalm118,21Z
Ježíšřeklženě:Dcero,víratvátěuzdravila,jdižupo-
koji,abuďzproštěnaodtrápenísvého.

Marek5,34K
Tvůjjsemjá,tvůjvěčněbýti
žádám,račmnesoběmíti,
nepouštějkemněžádnému,
můjBože,právajinému!378,2

Matouš4,1–11Židům4,14–16Žalm91
1457ZačátekjednotybratrskévČechách

2.pondělíNasouduopětzavládnespravedlnost,
půjdouzanívšichni,kteřímajípřímésrdce.

Žalm94,15
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Laetare
(VeseltesesJeruzalémem.Izaiáš66,10)

Jestližepšeničnézrnonepadnedozeměanezemře,
zůstanesamo.Zemře-livšak,vydámnohýužitek.

Jan12,24

Coplatno,žesisvěttvýchhodnottolikcení,
kdyžvslávuvěčnouBůhtvouslávunepromění?

22.neděleBůhvnebesíchodhalujetajemství.
Daniel2,28

VKristujsouskrytyvšechnypokladymoudrostiapo-
znání.Koloským2,3

Moudrostipokladsnebe
jestslovoBožínám,
jímžkpoznánínámsebe
podáváPánBůhsám;
toťsvětlokzjevení
námvKristuBožítváře
navěčnéspasení,
kživotusladkávůně
avmdlobáchsílení.159,1

Jan12,20–242.Korintským1,3–7Žalm122

23.pondělíTy,Hospodine,jsitenjediný,tyjsiučinil
nebe,nebesanebesavšechenjejichzástup,zemiivše,
cojenaní,mořeivše,cojevnich.Nehemiáš9,6

ÚNOR 36

28. pátek Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?
Daleko jsi od mých proseb a mého volání.

Žalm 22,2 Ku
Petra střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila
k Bohu. Skutky 12,5
Římanům 7,14–25 1. Korintským 12,12–26

29. sobota Chrániti vás budu, a budete požehnáním.
Zachariáš 8,13 K

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že
mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli
jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník.
A přece jsem došel slitování. 1. Timoteovi 1,12–13
Zachariáš 7,2–13 1. Korintským 12,27–31

45 BŘEZEN

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim pro-
kazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý
čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.

Skutky 14,17
Jan 6,26–35 Marek 12,38–40

24. úterý Hospodin je spravedlivý ve všech svých
cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.

Žalm 145,17
Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně,
se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali
jeho vůli. Koloským 1,9–10
Jób 9,14–23. 32–35 Marek 12,41–44

25. středa Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř
oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo tom, kdo je
udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém
tvůrci: „On ničemu nerozumí?“ Izaiáš 29,16
Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému.

1. Petrova 5,5
Jan 15,9–17 Marek 13,1–13
1420 Bitva u Sudoměře

26. čtvrtek Doznávám nepravosti své a ze svých
hříchů se kaji. Žalm 38,19 F
Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse,
a toho není proč litovat. 2. Korintským 7,10
2. Korintským 4,11–18 Marek 13,14–23
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18.středaTovšesnadějívzhlížíktobě,žejimdáš
vpravýčaspokrm;rozdávášjimaonisiberou,otevřeš
rukuanasytísedobrým.Žalm104,27–28

Okusilijste,žePánjedobrý.1.Petrova2,3

Matouš13,44–46Marek12,13–17

19.čtvrtekHospodinseobracelkIzraeliprosvou
smlouvusAbrahamem,IzákemaJákobem;nechtěl
jezničitaaždonynějškajeodsvétvářeneodvrhl.

2.Královská13,23

Božídaryajehopovoláníjsouneodvolatelná.
Římanům11,29

Matouš19,16–26Marek12,18–27

20.pátekPánměvezlýdenschovávesvémstánku,
ukryjeměvskrýšisvéhostanu.Žalm27,5

Rádpřijímámslabost,urážky,útrapy,pronásledování
aúzkostiproKrista.Vždyťprávěkdyžjsemsláb,jsem
silný.2.Korintským12,10

Matouš10,34–39Marek12,28–34

21.sobotaZemidarujipokojanikdovásnebude
děsit.3.Mojžíšova26,6

ApokojBoží,převyšujícíkaždépomyšlení,budestře-
žitvašesrdceimyslvKristuJežíši.Filipským4,7

Galatským6,11–18Marek12,35–37
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Taksvěťsvětlovašepředlidmi,aťvidískutkyvaše
dobré,aslavíOtcevašeho,jenžjestvnebesích.

Matouš5,16K

2.Tesalonickým3,1–51.Korintským12,31–13,7

3.úterýHospodine,netrestejměvesvémhněvě,
nekárejměvesvémrozhorlení!Žalm6,2Z

Bůhnásneurčilktomu,abychompropadlijehohně-
vu,nýbržabychomdošlispásyskrzenašehoPánaJe-
žíšeKrista.1.Tesalonickým5,9

Jób1,1–221.Korintským13,8–13

4.středaVy,kdosebojíteHospodina,doufejte
vHospodina.Žalm115,11

Bůhaťvásuvnitřposílí,abystepochopili,cočekána
ty,kteréonpovolal,jakpřebohatěseprojevujevůči
těm,kterýmsedostalojehoposvěcení.

Efezským1,18Z

5.Mojžíšova8,11–181.Korintským14,1–5

5.čtvrtekBudešdbátnapřikázáníHospodina,svého
Boha,choditpojehocestáchajehosebát.

5.Mojžíšova8,6

Setrvávejvtom,čemusesnaučilaočemjsipřesvěd-
čen.2.Timoteovi3,14

Jakubova4,1–101.Korintským14,6–19
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27. pátek „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevy-
léčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce
a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho ces-
ty, podle ovoce jeho skutků.“ Jeremiáš 17,9–10

V tom poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním
upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehoko-
liv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!

1. Janova 3,19–20

Jan 16,16–23 Marek 13,24–27

28. sobota Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho
bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

Žalm 147,11

Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.
Marek 3,35

Jan 14,15–21 Marek 13,28–37

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

Kdo pravdu života a cenu vyčíslí?
Ta smrtí proniká a čeká za smysly.

29. neděle Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj,
ty znáš stezku mou. Žalm 142,4 K

35 ÚNOR

24. pondělí Zkoumejme a zpytujme své cesty, vrať-
me se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40
Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch.

1. Korintským 6,17
Lukáš 13,31–35 1. Korintským 11,17–22

25. úterý Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích.
I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti,
abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete,
a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

2. Korintským 9,8
Lukáš 5,33–39 1. Korintským 11,23–26

Začátek postní doby
26. středa Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k do-
držování tvých nařízení. Žalm 119,5
Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru,
upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma. Lukáš 9,51
Matouš 6,16–21 1. Korintským 11,27–34

27. čtvrtek U Boha je má sláva i má čest.
Žalm 62,8 Ku

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lži-
vě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Matouš 5,11
Koloským 3,5–11 1. Korintským 12,1–11
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Ženyzvoukesvětovémudnimodliteb

6.pátekTehdyserozevřouočislepýchaotevřouse
ušihluchých.Izaiáš35,5
Chudýmsezvěstujeevangelium.Matouš11,5
Židům2,11–181.Korintským14,20–25

7.sobotaMluvtekaždýsvémubližnímupravdu,vy-
nášejtevesvýchbranáchpokojnýsoud.

Zachariáš8,16
Láskanemáradostzešpatnosti,alevždyckyseraduje
zpravdy.1.Korintským13,6
Římanům6,12–181.Korintským14,26–40

Denmodlitebzautlačovanéapronásledovanékřesťany

Reminiscere
(Rozpomeňsenaslitovánísvá,Hospodine.

Žalm25,6)

Bůhprokazujesvouláskuknámtím,žeKristusza
nászemřel,kdyžjsmeještěbylihříšní.Římanům5,8

Óvěz,žehousenkamámotýlakdesvsobě,
sicjinakzemřelabyvzámotkucovhrobě.

8.neděleNebudešvesvémsrdcichovatnenávistke
svémubratru,alebudeštrestatsvéhobližníhopodle
práva,aneponesešnásledkyjehohříchu.

3.Mojžíšova19,17
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15.neděleBůhřeklŠalamounovi:Protožejsiprosebe
nežádalanidlouhývěk,anibohatství,anibezživotí
svýchnepřátel,aležádaljsiproseberozumnostpři
soudnímjednání,hle,učinímpodletvýchslov.

1.Královská3,11–12
Hledejtepředevšímjehokrálovstvíaspravedlnost,
avšechnoostatnívámbudepřidáno.Matouš6,33

Jezu,vdobáchvšech
řiďtysámnášběh!
Kdyžicestadrsnábude,
tyjenchraňabraňnásvšude,
apakpoutníkům
otevřisvůjdům!286,4

Lukáš9,57–62Efezským5,1–9Žalm129
1420VeVratislavismýkánkoňmiaupálenJanKrása

16.pondělíBuduvolatkBohu,Nejvyššímu,kBohu,
kterýtopřimnědokoná.Žalm57,3Z
Kdovytrváaždokonce,budezachráněn.

Marek13,13Ž
Lukáš14,25–35Marek11,27–33

17.úterýTvůjslužebníksenechávátvýmizákony
varovat.Žalm19,12Př
Cvičsevezbožnosti!1.Timoteovi4,7
Jób7,11–21Marek12,1–12
1420VeVratislavivyhlášenakruciádaprotihusitům,velíZikmund.
1620UmučenJanSarkander.

ÚNOR 34

22. sobota Říkáte: Cesta Panovníkova není správná.
Nuže, slyšte, dome izraelský: Má cesta že není správ-
ná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné?

Ezechiel 18,25

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

Matouš 13,31–35 1. Korintským 11,2–16

Estomihi
(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3)

Hle, jdeme do Jeruzaléma, a na Synu člověka se na-
plní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Být s Bohem znamená i nebýt v davu sám
a dlíti u víře, kde buduje se chrám.

23. neděle Shromáždění jeho přede mnou utvrzeno
bude. Jeremiáš 30,20 K

V Ježíši Kristu je celá stavba pevně spojena a roste
v chrám, posvěcený v Pánu. Efezským 2,21

Stavení překrásné, královský stan
připravil dětem svým v nebesích Pán.
Tam duší tisíce, Pána vděčně chválíce,
jak mohou nejvíce, jdou v Boží chrám. ZCČSH 181,1

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

47 BŘEZEN

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Kris-
ta, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás
potěšuje v každém soužení. 2. Korintským 1,3–4

Uslyš, Pane, mé volání,
skloň se ke mně v slitování,
z celé duše prosím, žádám,
na tvou milost očekávám,
ó Bože můj. EZ 499,5

Marek 10,35–45 Židům 5,1–10 Žalm 102

30. pondělí Což někdo padne, aniž zase povstane?
Což se někdo nenávratně odvrátí? Jeremiáš 8,4 J
Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37
Efezským 2,11–16 Marek 14,1–11

31. úterý I vzdálení budou přicházet a pomáhat při
budování Hospodinova chrámu. Zachariáš 6,15
V Ježíši Kristu jste i vy společně budováni v duchovní
příbytek Boží. Efezským 2,22
Jób 19,21–27 Marek 14,12–16
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12.čtvrtekZasaďseomoupři,aochraňmne;pro
řečsvouobživmne.Žalm119,154K
Filipkněmupřiběhl,akdyžuslyšel,žetenčlověkčte
prorokaIzaiáše,zeptalse:„Rozumíštomu,cočteš?“
Onodpověděl:„Jakbychmohl,kdyžmitonikdone-
vyloží!“ApozvalFilipa,abynastoupilasedlsivedle
něho.Skutky8,30–31
1.Janova1,8–2,6Marek11,1–11

13.pátekNebudešzlořečithluchémuaslepémune-
položíšdocestypřekážku,alebudešsebátsvého
Boha.3.Mojžíšova19,14
JednidruhýchbřemenanesteatakplňtezákonKris-
tův.Galatským6,2K
2.Korintským13,3–9Marek11,12–19

14.sobotaNeboutebejeststudniceživota,avsvět-
letvémsvětlovidíme.Žalm36,10K
KdomáSyna,máživot.1.Janova5,12
Galatským2,16–21Marek11,20–25

Oculi
(StáleupínámsvéočikHospodinu.Žalm25,15)

Kdopoložírukunapluhaohlížísezpět,nenízpů-
sobilýprokrálovstvíBoží.Lukáš9,62

Jítmůžekupředu,kdopoznal,kdejecíl
anenavracíseužtam,kdedřívebyl.
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Milujtesvénepřáteleamodletesezaty,kdováspro-
následují,abystebylisynynebeskéhoOtce.

Matouš5,44–45
Sijlásku,chceš-liláskyplod,
sijmír,vžyťtoběbudezrát,
sijzářidovnitřskalavod
avdomovsvětlasmíšsebrát.ZCČSH200,3

Jan3,14–21Římanům5,1–11Žalm123

9.pondělíVašenepravostivšechnonarušily.
Jeremiáš5,25

Nečinímdobro,kteréchci,nýbržzlo,kterénechci.
Římanům7,19

1.Mojžíšova37,3–4.12–36Marek10,32–34

10.úterýHospodinjesvětloméamojespása,koho
bychsebál?Žalm27,1
Bůhnámnedalduchabázlivosti,nýbržduchasíly,
láskyarozvahy.2.Timoteovi1,7
Jób2,1–10Marek10,35–45

11.středaVšechnodíloKrálenebesjepravda,jeho
cestyprávo.Ty,kteřísivedoupyšně,mámocponížit.

Daniel4,34
Vezmětenasebeméjhoaučteseodemne,neboť
jsemtichýapokornéhosrdce:analezneteodpočinutí
svýmduším.Matouš11,29
Jan16,29–33Marek10,46–52
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DUBEN

Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíji-
telné. 1. Korintským 15,42

Věz nejenom, co víš, viz dál, hleď za okraj;
svět není jen, co jest, je víc. Je jinotaj.

1. středa Radovati se budu v lidu svém, aniž se více
bude slýchati v něm hlasu pláče, aneb hlasu křiku.

Izaiáš 65,19 K

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

Jan 16,22

Židům 9,11–15 Marek 14,17–25

2. čtvrtek Bože, učil jsi mne od mladosti mé, a až
podnes vypravuji o divných činech tvých.

Žalm 71,17 K

Simeon vzal Ježíše do náručí a takto chválil Boha:
„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,
podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení.“

Lukáš 2,28–30

Jeremiáš 15,15–21 Marek 14,26–31

3. pátek Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který
chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Žalm 89,16

33 ÚNOR

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

1. Timoteovi 3,16
Ezechiel 33,30–33 1. Korintským 9,24–27

19. středa Mocný, Bůh, Hospodin mluví a volá zemi
od východu slunce až k jeho západu. Žalm 50,1 Z
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem
jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.

2. Korintským 5,19
Lukáš 6,43–49 1. Korintským 10,1–13

20. čtvrtek Já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem
mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Jeremiáš 35,14
Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.

Lukáš 11,28
1. Tesalonickým 1,2–10 1. Korintským 10,14–22

21. pátek Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu
polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je
k člověku. Člověk pojmenoval všechny.

1.Mojžíšova 2,19.20
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. Timoteovi 3,10–17 1. Korintským 10,23–11,1
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15.středaHospodin,tvůjBůh,jestebou;vničem
jsinestrádal.5.Mojžíšova2,7

VevšemseprokazujemejakoBožíslužebníci,vmno-
hévytrvalosti,vsouženích,tísni,úzkostech,máme
pročsermoutit,apřecesestáleradujeme;jsmechu-
dí,apřecemnohéobohacujeme;nicnemáme,apřece
námpatřívše.2.Korintským6,4.10

Jan20,11–181.Korintským15,12–19

16.čtvrtekBědatěm,kdojsoumoudřívevlastních
očíchapokládajísezarozumné.Izaiáš5,21J

Myjsmepřijaliduchanesvěta,aleduchaBožího,
abychomchápali,conámBůhzmilostiudělil.

1.Korintským2,12Ž

Jan21,1–141.Korintským15,20–28

17.pátekBuďmiskalnímpříbytkemabudusetam
uchylovatstále.Rozhodlsomézáchraně.Žalm71,3

AvysvobodíťmnePánodkaždéhoskutkuzléhoaza-
chovákkrálovstvísvémunebeskému.

2.Timoteovi4,18K

Lukáš24,36–471.Korintským15,29–34

18.sobotaIčápnanebiznásvůjčas,hrdlička,vlaš-
tovkaajeřábdodržujíčassvéhopříletu,alemůjlid
neznáHospodinovyřády.Jeremiáš8,7
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3.neděleAbnérzavolalnaJóaba:Cožmusímečpo-
žíratnepřetržitě?Nevíš,ženakoneczůstávájenhoř-
kost?2.Samuelova2,26
KupokojipovolalnásBůh.1.Korintským7,15K

Světemvládnesvárahněv,
praváláskavzácnýzjev.
Tyjsiláska,takdíšsám,
kéžijátěvsrdcimám!ZCČSH86,3

Jan15,1–8Skutky17,22–34Žalm148
1728ZačátekHeselvOchranově

4.pondělíZachrániljezkončinvýchoduizápadu,
jihuiseveru.AťjsouPánuvděčnizajehomilosrden-
ství,zato,jaksepodivuhodnězachovalklidským
dětem.Žalm107,3.8Ku
Služebníkřekl:„Pane,stalose,jakjsirozkázal,aještě
jemísto.“Pánřeklslužebníku:„Vyjdizalidminacesty
akohradámapřinuťje,aťpřijdou,abysemůjdům
naplnil.“Lukáš14,22–23
1.Mojžíšova1,6–81.Petrova3,13–17

5.úterýBůhnebesaroztahuje,kráčípohřebenech
mořskýchvln,onudělalsouhvězdíLva,Orióna
iPlejádyasouhvězdíjižní.Jób9,8.9
KristusjeobrazBohaneviditelného,prvorozenývše-
hostvoření,neboťvněmbylostvořenovšechnona
nebiinazemi–světviditelnýineviditelný.

Koloským1,15–16
1.Mojžíšova1,9–131.Petrova3,18–22
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Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome
brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce,
šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odva-
lí kámen od vchodu do hrobu?“ Ale když vzhlédly,
viděly, že kámen je odvalen. Marek 16,1–4

Vzhůru srdce! Páně den
strachu temnou noc pryč pudí.
Kristus, v hrob byv položen,
z hrobu mocí svou se budí.
Pročež zvěstuje můj ret:
Ježíš spasil hříšný svět! 129,1

Marek 16,1–8 1. Korintským 15,1–11 Marek 16,1–8
1870 Na Malém Rohozci se narodil Josef Pekař.

Velikonoční pondělí

13. pondělí Jákob odšel cestou svou, a potkali se
s ním andělé Boží. 1.Mojžíšova 32,1 K
Anděl promluvil a řekl ženám: „Rychle jděte říci jeho
učedníkům: Je vzkříšen z mrtvých a hle, jde před vámi
do Galileje,tam ho uvidíte.“ Matouš 28,28,5. 7 J
Lukáš 24,13–35 1. Kor. 15,50–58 Marek 16,9–20

14. úterý Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde,
všechny lidi bude soudit má paže. Izaiáš 51,5
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkří-
šením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

1. Petrova 1,3
Jan 20,1–10 1. Korintským 15,1–11
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6. středa Tmu před nimi změním v světlo, pahorka-
tiny v rovinu. Izaiáš 42,16
Z milosrdenství lásky našeho Boha nás navštíví ten,
který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v tem-
notě a ve stínu smrti, a zaměřil naše kroky na cestu
pokoje. Lukáš 1,78–79 P
1. Mojžíšova 1,14–19 1. Petrova 4,1–11

7. čtvrtek Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý
a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný.

Nehemiáš 9,17
Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže za-
přít sám sebe. 2. Timoteovi 2,13
1. Mojžíšova 1,20–23 1. Petrova 4,12–19

8. pátek Kéž přijde ke mně tvoje slitovní, abych živ
zůstal. Žalm 119,77 F
Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní
pověděli. Ježíš přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji.
Horečka ji opustila a ona je obsluhovala.

Marek 1,30–31
1. Mojžíšova 1,24–31 1. Petrova 5,1–7

9. sobota Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci
tvých rukou žehnal. 5.Mojžíšova 2,7
Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý
shledán věrným. 1. Korintským 4,2
1. Mojžíšova 2,1–3 1. Petrova 5,8–14
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KVĚTEN
Každýaťsloužídruhýmtímdaremmilosti,kterýpři-
jal.1.Petrova4,10

Ikdyžjsikapkajen,buďživnourosoukvítku
aneskaňdoprázdnajenmarně,bezužitku.

1.pátekCožrukaHospodinovajekrátká?
4.Mojžíšova11,23

Podívejtesenapolnílilie,jakrostou:nepracují,ne-
předou–apravímvám,žeaniŠalomounvcelésvé
nádheřenebyltakoděnjakojednaznich.Nemějte
tedystarostaneříkejte:Cobudemejíst?Cobudeme
pít?Cosibudemeoblékat?Matouš6,28–29.31
Matouš26,30–351.Petrova3,1–7

2.sobotaNeodvrhujmneodsvétváře,duchasvého
svatéhomineber!Žalm51,13
StáleděkujemeBohu,OtcinašehoPánaJežíšeKrista,
Onnásvysvobodilzmocitmyapřenesldokrálovství
svéhomilovanéhoSyna.Koloským1,3.13
Jan14,1–61.Petrova3,8–12

Jubilate
(PlésejHospodinuvšeckazemě!Žalm66,1)

KdojevKristu,jenovéstvoření.Cojestaré,pomi-
nulo,hle,jetunové!2.Korintským5,17

Jenskořápkoujesvět,kdetvojedušebydlí;
ažptákseproklube,zví,cosipočítskřídly.
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Onsezanásobětoval,abynásvykoupilzevšeho
hříchuaposvětilzasvůjvlastnílid,horlivývdobrých
skutcích.Titovi2,14

Lukáš24,1–121.Korintským15,35–49

Quasimodogeniti
(Jakonarozenéděti.1.Petrova2,2)

VelebenbuďBůhaOtecPánanašehoJežíšeKrista,
neboťnámzesvéhovelikéhomilosrdenstvídalvzkří-
šenímJežíšeKristanověsenaroditkživénaději.

1.Petrova1,3
Hleďvzhůru:život–smrt,tonenívšeanic,
Svůjčasmánocaden,tvébytírubalíc.

19.neděleChránilsvůjlidjakozřítelnicioka.
5.Mojžíšova32,10

Nebojse,maléstádce,neboťvašemuOtcisezalíbilo
dátvámkrálovství.Lukáš12,32

ÓPane,rozmnožjiž
sámvemněpravouvíru,
bychmohlmítitak
tvýchskutkůhojnoumíru.
Kdesvětlopřebývá,
tamzářtéžvychází;
tysmůjBůhamůjPán,
jázdetvůjpříchozí.EZ392,8

Jan20,19–291.Petrova1,3–9Žalm16
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Cantate
(Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1)

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

Co’s poznal v hlubině, lze říci řečí jinou;
a nikdy nelze říc’, cos poznal pod hlubinou.

10. neděle Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh
bude s tebou. 1. Samuelova 10,7

Pán ti dá, abys všechno pochopil. 2. Timoteovi 2,7
Račiž nás v tom posilniti,
Pane Kriste potvrditi,
a čeho se nedostává,
tvá milost nechť nám přidává! 258,8

Lukáš 19,37–40 Koloským 3,12–17 Žalm 149

11. pondělí Bože, na vlastní uši jsme slýchali vyprá-
vění svých otců o činu, který jsi vykonal za jejich dnů,
za dnů dávných. Žalm 44,2

Maria si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho
slovo. Lukáš 10,39

2. Mojžíšova 15,1–21 1. Timoteovi 1,1–11

12. úterý Bůh řekl: „Žádej, co ti mám dát.“ Šalamoun
odvětil: „Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce
vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat
mezi dobrem a zlem.“ 1. Královská 3,5.9
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Velký Pátek
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný. Jan 3,16

10. pátek Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospo-
dina, a v přikázaních jeho má velikou líbost.

Žalm 112,1 K
„Jeho rány vás uzdravily.“ Vždyť jste „bloudili jako
ovce“, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci
svých duší. 1. Petrova 2,24–25
Jan 19,16–30 2. Korintským 5,14–21 Marek 15,24–41

11. sobota Ó Hospodine, poněvadž nepravosti naše
svědčí proti nám, slituj se pro jméno své.

Jeremiáš 14,7 K
Kristus na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom
zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

1. Petrova 2,24
1. Petrova 3,18–22 Marek 15,42–47

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

Ač nikde po živém už vůkol není stop,
Bůh k věčnosti má klíč, je prázdný smrti hrob.

12. neděle Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak ná-
rody, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad
tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2
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20.pondělíDůvěrnějsemsesAbrahamemsblížil,
abypřikazovalsvýmsynůmavšem,kteřípřijdoupo
něm:„DbejtenaHospodinovucestuajednejtepodle
spravedlnostiapráva.“1.Mojžíšova18,19
Kdyžjstebyliosvobozeniodhříchuastaliseslu-
žebníkyBožími,máteztohoužitek,totižposvěcení,
ačekávásživotvěčný.Římanům6,22
1.Mojžíšova32,22–321.Korintským15,50–58

21.úterýDanielbylzjámyvytaženanebylananěm
shledánažádnáúhona,protoževěřilvesvéhoBoha.

Daniel6,24
Buďtebdělí,stůjtepevněvevíře,buďtestatečníasil-
ní!1.Korintským16,13
Jób42,7–171.Korintským16,1–12

22.středaPřísahaljsemtiavešelstebouvsmlouvu,
jevýrokPanovníkaHospodina,astalasesmou.

Ezechiel16,8
VyvšichnijstepřeceskrzevírusynyBožímivKristu
Ježíši.Galatským3,26
Izaiáš66,6–131.Korintským16,13–24

23.čtvrtekJájsemtěutvořil,jsimýmslužebníkem,
Izraeli,nezapomenunatebe.Izaiáš44,21J
Neztrácejteodvahu,neboťbudebohatěodměněna.

Židům10,35
Jan17,9–191.Petrova1,1–12
1420NarodilseJiřízPoděbrad.UkončenípříměřívhusitskéPraze.
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30.čtvrtekDobrýjevěruBůhkIzraeliaktěm,
jejichžsrdcejsoučistá.Žalm73,1F
Mojimilí,jestliženássrdceneobviňuje,mámesvo-
bodnýpřístupkBohu;očbychomhožádali,dostá-
vámeodněho,protožezachovávámejehopřikázání
ačiníme,cosemulíbí.1.Janova3,21–22
Efezským4,8–161.Petrova2,18–25
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6. pondělí Kdybych mu napsal ze svého zákona se-
bevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12
Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví prav-
dě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jan 18,37
Matouš 26,6–13 Marek 14,53–65

7. úterý Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe,
neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15
Ježíš řekl učedníkům: „Proč jste tak ustrašení? Ještě
nemáte víru?“ Marek 4,40
Jób 38,1–11; 42,1–6 Marek 14,66–72

8. středa Navrať mi radost spasení svého, a duchem
dobrovolným utvrď mne. Žalm 51,14 K
Váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20
Lukáš 22,1–6 Marek 15,1–15

Zelený Čtvrtek
Památku způsobil svým divům, milostivý a slitovný
je Hospodin. Žalm 111,4 Z

9. čtvrtek Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme
vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také.

Zachariáš 8,21
Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu.

Marek 14,26
Jan 13,1–15. 34–35 1. Kor. 11,17–34a Marek 15,16–23
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A 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
1. Samuelova 16,14–23 1. Timoteovi 1,12–20

13. středa Ty sám jediný znáš srdce všech lidských
synů. 1. Královská 8,39
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
Římanům 15,14–21 1. Timoteovi 2,1–7

14. čtvrtek Bude-li vás zkoumat, dopadnete dobře?
Jób 13,9

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami
sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je
mezi vámi? 2. Korintským 13,5
1. Korintským 14,6–19 1. Timoteovi 2,8–15

15. pátek Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše po-
koření, plahočení a útlak. 5.Mojžíšova 26,7
Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným,
kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí
prodlévá? Lukáš 18,7
Zjevení 5,6–14 1. Timoteovi 3,1–13
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Přišeljedenpředstavenýsynagógy,jménemJairos,
asotvaJežíšespatřil,padlmuknohámaúpěnlivě
hoprosil:„Mádcerkaumírá.Pojď,vložnaniruce,
abybylazachráněnaažila!“Ježíšodešelsním.

Marek5,22–24
Óztišse,duše,ztišsecele
asvěřsePáněvedení,
nebmoudrárukaStvořitele
všeřídíktvémuspasení.
On,jenžnámvKristuOtcemjest,
vínejlíp,jaknáskcílivést.375,2

Jan10,11–301.Petrova2,21–25Žalm136

27.pondělíSkrylseAdamaženajehopředtváří
HospodinaBoha.1.Mojžíšova3,8K
NepřijalijstepřeceDuchaotroctví,abysteopět
propadlistrachu,nýbržpřijalijsteDuchasynovství,
vněmžvoláme:Abba,Otče!Římanům8,15
Jan10,1–101.Petrova1,22–25

28.úterýNynísezesrdceazdušedotazujteHos-
podina,svéhoBoha.1.Paralipomenon22,19
Běžtetak,abystecenuzískali!1.Korintským9,24
Matouš9,35–10,1–71.Petrova2,1–10

29.středaVšechno,comášvykonat,konejpodle
svýchsil.Kazatel9,10
Vhorlivostineochabujte,buďtevroucíhoducha,služ-
tePánu.Římanům12,11
Jan17,20–261.Petrova2,11–17
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24.pátekRozpomeňseanerušsvousmlouvusná-
mi.Jeremiáš14,21

VěrnýjeBůh,kterýváspovolaldospolečenstvíse
svýmSynem,našímPánemJežíšemKristem.

1.Korintským1,9

1.Petrova2,1–101.Petrova1,13–16

25.sobotaHospodinsebudeopětnadtebouveselit
ktvémudobru,jakoseveselilnadtvýmiotci.

5.Mojžíšova30,9

Zachováte-limápřikázání,zůstanetevmélásce,jako
jázachovávámpřikázánísvéhoOtceazůstávámvjeho
lásce.Tojsemvámpověděl,abymojeradostbylave
vásavašeradostabybylaplná.Jan15,10–11

Skutky8,26–391.Petrova1,17–21

MisericordiasDomini
(MilosrdenstvíHospodinovaplnájezemě

Žalm33,5)

Jájsemdobrýpastýř.Mojeovceslyšímůjhlas,jáje
znám,jdouzamnouajájimdávámvěčnýživot.

Jan10,11.27.28
Věz:dodržuješ-liřádsvatýHospodina,
paknepotřebnájsoutipřikázáníjiná.

26.neděleVsouženíjsemvolalkHospodinu,onmi
odpověděl.Jonáš2,3
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16. sobota Nebesa se rozplynou jako dým a země
zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou.
Ale má spása bude tu věčně. Izaiáš 51,6
Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.

Lukáš 21,33 K
Jan 6,60–69 1. Timoteovi 3,14–16

Týden oběti za misii
Rogate

(Modlete se!)

Požehnaný Bůh, kterýž neodstrčil modlitby mé, a mi-
losrdenství svého ode mne neodjal. Žalm 66,20 K

Ač vždycky naslouchá tvým modlitbám náš Král,
přec neodpovídá, jak sám bys ty si přál.

17. neděle Pán, náš Bůh, nechť nakloní naše srdce
k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách.

1. Královská 8,58
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, zno-
vu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,6–7

Vděčně zazpívejme,
slavně chvály pějme
světa Spasiteli,
jak nám Písmo velí.
Přichází k nám znovu
dostát svému slovu. ZCČSH 34,1

Lukáš 11,1–13 1. Timoteovi 2,1–6 Žalm 92
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Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota,
spravedlnost a pravda. Efezským 5,8–9
Židům 10,1. 11–18 Marek 14,32–42

4. sobota Proč by měli pohané říkat: „Kde je ten
jejich Bůh?“ Náš Bůh je na nebesích, učinil všecko,
co chtěl. Žalm 115,2. 3 Ku
Boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze
od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho
díle. Římanům 1,20
Lukáš 18,31–43 Marek 14,43–52

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

Měj každý to, co chceš; mne blaží Božství svaté,
v něm všechno dobro mám – a v míře vrchovaté.

5. neděle Ve shromážděních žehnejte Bohu!
Žalm 69,27 Z

Když druhého dne se dovědělo mnoho poutníků,
kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma,
Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosan-
na, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově,
král izraelský.“ Jan 12,12–13

Tobě, Pane, patří dík, jdeš nám v Kristu vstříc,
nikdo, Otče v nebesích, nemiluje víc,
nikdo, Otče v nebesích, nemiluje víc. ZCČSH 323,1

Jan 12,12–19 Filipským 2,5–11 Žalm 88
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30.sobotaBileámřekl:IkdybymiBalákdaldům
plnýstříbraazlata,nemohlbychpřestoupitrozkaz
Hospodina,svéhoBoha.4.Mojžíšova22,18
Nejsmejakomnozí,kteřífalšujíslovoBoží,nýbrž
činímetovčistotě,anojakozBohaapředBohem
mluvímevKristu.2.Korintským2,17Ž
Jan16,5–152.Timoteovi2,14–26

Nedělesvatodušní
Nemocíanisilou,nýbržmýmduchem,pravíHos-
podinzástupů.Zachariáš4,6

Kamstřelarozumuužnedolétnetmou,
tamkřídlaláskynásvchrámsvětladonesou.

31.neděleBědatěm,kteřípřipojujídůmkdomu
aslučujípolespolem,takženezbývážádnémísto,
jakobystejenvybyliusedlícivzemi.Izaiáš5,8
Myvšichni,aťŽidéčiŘekové,aťotrocičisvobod-
ní,bylijsmejednímDuchempokřtěnivjednotělo
avšichnijsmebylinapojenitýmžDuchem.

1.Korintským12,13
ÓBože,jenžjsiPánemnás
ijmenatvářívšech,
myctímetě,tvůjznámehlas,
jetvýmnáškaždývzdech.ZCČSH180,1

Jan14,15–27Skutky2,1–21Efezským1,3–14
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2.neděleposv.Trojici
Pojdtežkemněvšickni,kteřížpracujeteaobtíženi
jste,ajávámodpočinutídám.Matouš11,28K

Jechléb,jenždobývánjektělaživobytí,
ajinýumdlenýmzvěčnostidušisytí.

21.neděleDobréjestoslavovatiHospodina,ažalmy
zpívatijménutvému,óNejvyšší,Zvěstovatikaždé
jitromilosrdenstvítvé,apravdutvoukaždénoci.

Žalm92,2–3K
Bůhtrpělivostiapovzbuzeníaťvámdá,abystejedni
idruzístejněsmýšlelipopříkladuKristaJežíše,atak
svornějedněmiústyslaviliBohaaOtcenašehoPána
JežíšeKrista.Římanům15,5–6

MymilujemeJežíše,
vněmplnostvšehomáme,
vněmjdemecestouživota
azlasenelekáme.ZCČSH66,3

Lukáš14,15–24Efezským2,11–22Žalm36

22.pondělíRokjsikorunovalsvoudobrotou,kudy
jsiprošel,prýštíhojnost.Žalm65,12Ku
Všelikédánídobréakaždýdardokonalýshůryjest
sstupujícíodOtcesvětel.Jakubova1,17K
Přísloví9,1–101.Královská8,22–40

23.úterýKdyžpříkazysvénazemvysílá,rychlese
jehoslovošíří.Žalm147,15Ku
Božíslovoneníspoutáno.2.Timoteovi2,9
2.Mojžíšova2,11–251.Královská8,41–53
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26. úterý Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vi-
dět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.

Žalm 14,2
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. Janova 4,1–6 1. Timoteovi 6,17–21

27. středa Hospodin za mě dokončí. Žalm 138,8
Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6
Izaiáš 32,11–18 2. Timoteovi 1,1–12

28. čtvrtek Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou,
neboť jsem opuštěný a strápený. Žalm 25,16 K
Nemocný Ježíšovi odpověděl: „Pane, nemám nikoho,
kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří.
Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ Ježíš mu
řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ Jan 5,7–8
Skutky 1,12–26 2. Timoteovi 1,13–18

29. pátek O tvé spravedlnosti bude hovořit můj ja-
zyk, každý den tě bude chválit. Žalm 35,28
Učedníci se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma,
byli stále v chrámě a chválili Boha. Lukáš 24,52–53
Efezským 1,15–23 2. Timoteovi 2,1–13
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24. středa Jako země dává vzrůst tomu, tak Panov-
ník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede
všemi národy. Izaiáš 61,11

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají
pokoj. Jakubova 3,18

Lukáš 1,5–80 1. Královská 8,54–66

25. čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, přesilný,
tvůj vykupitel. Izaiáš 60,16

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Římanům 8,35

Matouš 10,26–33 1. Královská 9,1–9

26. pátek Blažení, kdo zachovávají právo, ten, kdo
činí spravedlnost v každé době. Žalm 106,3 Z

Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží,
zůstává na věky. 1. Janova 2,17

Skutky 13,15–25 1. Královská 10,1–13

27. sobota Rozpomeň se na svou pospolitost, kterou
jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen. Žalm 74,2

Znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás uči-
něn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy jeho chudobou
zbohatli. 2. Korintským 8,9 K

Lukáš 3,10–18 1. Královská 10,14–29



75ČERVEN

17.středaSlužteHospodinusveselím,předstupte
předoblíčejjehosprozpěvováním.Žalm100,2K

DěkujteOtci,jenžvásučinilzpůsobilýmikúdělu
svatýchvesvětle.Koloským1,12Ž

Ezechiel3,22–271.Královská5,1–14
1722ZapočalavýstavbaOchranova.

18.čtvrtekNoeudělalvšechnopřesnětak,jakmu
Bůhpřikázal.1.Mojžíšova6,22

VěřitBohuznamenáspolehnoutsenato,vcodou-
fáme,abýtsijisttím,conevidíme.Židům11,1

Jan21,15–191.Královská5,15–32

19.pátekPoučímtěaukážiticestu,kudymáškráčet.
Žalm32,8Ku

Hleďtepochopit,cojevůlePáně.Efezským5,17

Jeremiáš20,7–111.Královská6,1–14

20.sobotaVelebnostanádheraječinnostHospodi-
novaajehospravedlnostpotrvánavždy.

Žalm111,3Z

Aťseodvrátíodnespravedlnostikaždý,kdovyznává
jménoPáně.2.Timoteovi2,19

Jonáš1,1–161.Královská8,1–14
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Tysámznášsrdcevšechlidí.1.Královská8,39K
Nežvzniklnápadtvůjanežseplánemstal
avskutekproměnil,toBůhužvtoběznal.

Svatodušnípondělí

1.pondělíNestrachujtese!Nebuďtezmateni.Což
jsemtivšeneohlašovalaneoznamovalužpředem?

Izaiáš44,8
Covušislyšíte,hlásejtenadomích.Matouš10,27K
Jan20,19–231.Korintským12,4–11Žalm150

2.úterýZplésalosrdcemévHospodinu.
1.Samuelova2,1K

Tohomilujete,ačkolijstehoneviděli;akdyžvně-
hověříte,třebažehoještěnevidíte,budetezatojásat
vnevýslovnéazářivéradosti.1.Petrova1,8P
1.Korintským14,1–402.Timoteovi3,1–9

3.středaOčiHospodinovyobrácenéjsoukspraved-
livým,aušijehokvoláníjejich.Žalm34,16K
Proste,abudevámdáno;hledejte,analeznete;tlučte,
abudevámotevřeno.Matouš7,7
Efezským1,11–142.Timoteovi3,10–17
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3. neděle po sv. Trojici
Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahy-
nulo. Lukáš 19,10 K

I to, co na světě už minulo a není,
duch Boží vyhlédá a vrací v proměnění.

28. neděle Boha mám stále před očima. Žalm 16,8 F
Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způ-
sobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Když práci konám věrně
podle povolání,
on sám posiluje mě,
dává požehnání;
odkudž tu naději mám,
že Pán mou práci,
již v jménu jeho konám,
k slávě své obrací. 408,4

Lukáš 15,1–32 1. Timoteovi 1,12–17 Žalm 106,1–23

29. pondělí Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel
ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23
Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme srá-
ženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2. Korintským 4,9
Lukáš 7,36–50 1. Královská 11,1–13

30. úterý Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte
mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. Žalm 27,8
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě
a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipským 4,6
Soudců 10,6–16 1. Královská 11,26–43
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Ekumenický modlitební týden

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

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

Kam vlastním úsilím by člověk marně spěl,
tam průnik otvírá mu Světa Spasitel.

24. neděle U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Žalm 130,4

Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Koloským 3,13

Potom jsem tobě
vyznal svou nepravost,
žádný svůj hřích jsem
nezatajil.
A tys mne přijal,
Pane můj, na milost,
břemene viny mé
jsi mne zbavil. EZ 513,3

Jan 16,5–15 Efezským 3,14–21 Žalm 131

25. pondělí Hospodine, zrána slyšíš můj hlas, zrána
se ti svěřuji a vyčkávám. Žalm 5,4 Z
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry. Efezským 6,18
Ezechiel 11,14–20 1. Timoteovi 6,11–16
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4.čtvrtekDavidPelištejciodpověděl:Tyjdešprotimně
smečem,kopímaoštěpem,jávšakjduprotitoběve
jménuHospodinazástupů.1.Samuelova17,45

Stůjteopásánikolembederpravdou,obrněnipancí-
řemspravedlnosti,obutikpohotovéslužběevangeliu
pokoje.Efezským6,14–15

2.Korintským3,2–92.Timoteovi4,1–8

5.pátekSlzyjsouchlébmůjvedneivnoci,kdyžse
mnekaždýdenptají:„KdejetvůjBůh?“Žalm42,4

Stačí,kdyžmášmoumilost;vždyťvslabostiseprojeví
másíla.2.Korintským12,9

Galatským3,1–52.Timoteovi4,9–22

6.sobotaJakvelikájsoujehoznamení,jakmocné
jsoujehodivy!Jehokrálovstvíjekrálovstvívěčné,
jehovladařskámocpovšechnapokolení.Daniel3,33

Buďmevděčnizato,žedostávámeneotřesitelnékrá-
lovství,aslužmeprotoBohu.Židům12,28

Skutky18,1–11Titovi1,1–16

NedělesvatéTrojice
MilostPánaJežíšeKristaaBožíláskaaspolečenství
SvatéhoDuchasevšemivámi.2.Korintským13,13MP

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

KdyžsluchuvzdálenýjeBůhvsvémtajnémslově,
pakuslyšitelnýjevhlasuprorokově.

14.nedělePánemjsičlověkaučinilnaddílemrukou
svých,všeckojsipodložilpodnohyjeho.Žalm8,7K

NásledujteBožíhopříkladuažijtevlásce,takjako
Kristusmilovalnás.Efezským5,1–2

Vezmichtěníméazaň
vždyjenvůletvásestaň!
Vezmitělo,dušisám,
všetirádacelesám!346,5

Lukáš16,19–311.Janova4,13–21Žalm132

15.pondělíTvojimrtvíobživnou.Izaiáš26,19

Víme,žeten,kdovzkřísilPánaJežíše,takénássJe-
žíšemvzkřísí.2.Korintským4,14

Skutky4,1–211.Královská3,1–15

16.úterýCožsistonezpůsobilasama?Opustilas
Hospodina,svéhoBoha,včase,kdytěvodilsvou
cestou.Jeremiáš2,17

Zůstanete-livmémslovu,jsteopravdumýmiučed-
níky.Jan8,31

2.Korintským1,23–2,41.Královská3,16–28
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Nanebevstoupení Páně
Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.

Jan 12,32

21. čtvrtek Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v ne-
návisti zlo! Žalm 97,10
Žijme podle pravdy a v lásce, a tak porosteme po
všech stránkách, protože spojeni s ním, s Kristem,
který je naše hlava. Efezským 4,15 P
Lukáš 24,44–53 Skutky 1,3–11 Filipským 2,6–11

22. pátek Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého
potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu
si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklid-
něno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův.

Jeremiáš 31,20
Když syn byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí
běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20
Jan 18,33–38 1. Timoteovi 5,17–25

23. sobota Mojžíš mluvil: Hleď, dnes vám předklá-
dám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete
poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já
vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete po-
slouchat příkazy Hospodina, svého Boha.

5.Mojžíšova 11,26–28
Pánu Kristu služte! Kdo se dopouští křivdy, sklidí to,
čím se provinil.Není stranictví. Koloským 3,24–25 Ž
Zjevení 4,1–11 1. Timoteovi 6,1–10
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Hospodinův anděl se Eliáše dotkl a řekl: „Vstaň a jez,
máš před sebou dlouhou cestu!“ 1. Královská 19,7

Ta z cest, jež nevede jen někam do bezčasí,
je cestou naděje a poutí věčné spásy.

1. středa Zdaž se ukryje kdo v skrýších, abych já ho
neshlédl? dí Hospodin. Zdaliž nebe i země já nena-
plňuji? dí Hospodin. Jeremiáš 23,24 K
Kdo miluje Boha, je od něho poznán.

1. Korintským 8,3
Micheáš 7,7–9. 18–20 1. Královská 12,1–19

2. čtvrtek Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje
jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad
nebesa. Žalm 8,2
Maria řekla: Veliké věci na mně vykonal ten, jenž je
mocný, jehož jméno je svaté. Lukáš 1,49 P
Matouš 18,15–20 1. Královská 12,20–32

3. pátek Tvé ruce mne učinily a uzpůsobily; učiň
mne důvtipným, abych se učil tvým přikázáním.

Žalm 119,73 Z
To jest jeho příkaz, abychom věřili jménu jeho Syna
Ježíše Krista a milovali se vespolek, jak nám přikázal.

1. Janova 3,23 Ž
Galatským 3,6–14 1. Královská 12,33–13,10
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PotomvzalJežíštěchpětchlebůadvěryby,vzhlé-
dlknebi,vzdaldíky,lámalchlebyadávalučední-
kům,abyjelidupředkládali.Takétydvěrybyrozdělil
všem.Ajedlivšichnianasytilise.Marek6,41–42

Skutky17,16–34Filemonovi1–25

11.čtvrtekNašedušejakoptákuniklazosidelptáč-
níků.Osidlasepolámalaamyjsmeunikli.

Žalm124,7F

AndělPáněpostavilse,asvětlosezastkvělovžaláři;
audeřivPetravbok,zbudilho,řka:Vstaňrychle.
Ispadliřetězovésrukoujeho.Skutky12,7K

Efezským4,1–71.Královská1,1–27

12.pátekTy,Hospodine,znášmne,prohlédášmne,
azkusilssrdcemého,žesteboujest.Jeremiáš12,3K

JakosiOteczamilovalmne,takjsemsijázamiloval
vás.Zůstaňtevmélásce.Jan15,9

2.Petrova1,16–211.Královská1,28–53

13.sobotaNadůmDavidův,natoho,jenžsídlívJe-
ruzalémě,vylejiduchamilostiaprosebosmilování.

Zachariáš12,10

Duchpřicházínapomocnašíslabosti.Vždyťanine-
víme,jakazacosemodlit.Římanům8,26

Jan14,7–141.Královská2,1–12
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7.neděleBůhpřichází,abysoudilzemi.Spravedlivě
budesouditsvětanárodyvrovnosti.Žalm98,9F

Totoevangeliumokrálovstvíbudekázánopocelém
světěnasvědectvívšemnárodům,ateprvepotom
přijdekonec.Matouš24,14

Předtrůnem,kammámodlitbapozvedáse
aodkud,Božesoudíšsvět,
jsouvšichnilidéblízkoketvéspáse,
velcíibezvýznamnínapohled.EZD613,1

Jan3,1–13Římanům11,32–36Žalm145

8.pondělíMluvteksrdciJeruzaléma,provolejte
kněmu:Časjehoslužbysenaplnil,odpykalsisvé
provinění.Izaiáš40,2

Isamotvorstvobudevysvobozenozotroctvízániku
auvedenodosvobodyaslávydětíBožích.

Římanům8,21

2.Mojžíšova3,13–20Titovi2,1–15

9.úterýNepokradeš.2.Mojžíšova20,15

Nikdoaťnemyslísámnasebe,nýbržaťmáohledna
druhého!1.Korintským10,24

Izaiáš43,8–13Titovi3,1–15

10.středaMoukavedžbánuneubývalaaolejvláhvi
nedocházelpodleslovaHospodinova,kteréohlásil
skrzeElijáše.1.Královská17,16
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4. sobota Hospodin praví: Obrátím se k vám a způ-
sobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu
s vámi upevním. 3.Mojžíšova 26,9

Ke všem zaslíbením Božím bylo v Ježíši Kristu řečeno
Ano; a proto skrze něho zní i naše Amen k slávě Boží.

2. Korintským 1,20

Jonáš 3,1–10 1. Královská 13,11–34

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

Viz, kterak lehčí stát se může tíha bědná:
dva v lásce unesou víc než je dvakrát jedna.

5. neděle Jásejte, radujte se z Hospodina, svého Bo-
ha. Joel 2,23

V Kristu Ježíši máme odvahu a přístup k Bohu vírou
v něho. Efezským 3,12 Ž

Ó, kdybych ústa tisícerá
i jazyků též tisíc měl,
od rána bych až do večera
ke chvále Boží žalmy pěl,
a píseň moje veselá
by z hloubi duše zvučela. EZ 165,1

Lukáš 6,36–42 Římanům 12,17–21 Žalm 106,24–48
863 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
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18. pondělí Dával jsi našim otcům svého dobrého
ducha, abys je poučoval. Nehemiáš 9,20

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu
mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko,
co jsem vám řekl. Jan 14,26

Marek 1,32–39 1. Timoteovi 4,1–5

19. úterý Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste
měli zemřít? Ezechiel 33,11

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

Lukáš 18,1–8 1. Timoteovi 4,6–5,2

20. středa Spravedlivý si uvědomuje právo nuzných.
Přísloví 29,7 MP

Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste
se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili
a ještě sloužíte bratřím. Židům 6,10

Marek 9,14–29 1. Timoteovi 5,3–16
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Jsmejehodílo,vKristuJežíšistvořeniktomu,aby-
chomkonalidobréskutky,kterénámBůhpřipravil.

Efezským2,10

ÓPane,rozmnožuj
sámpravouvíruvemně;
takdobrýchnezbaví
mneskutkůmocvšízemě.
Kdesvětlopřebývá,
tamzářevychází.
TysBůhmůjamůjPán,
jázdetvůjpříchozí.248,6

Matouš28,16–20Římanům6,3–11Žalm89,20–53

20.pondělíNaslouchejtemi,vyzarputilci,vzdále-
níodspravedlnosti!Přiblížiljsemsvojispravedlnost,
dalekoužnení.Izaiáš46,12–13

UkázalaseBožímilost,kterápřinášíspásuvšemlidem
avychovávánásktomu,abychomsezřeklibezbož-
nosti.Titovi2,11–12

2.Mojžíšova14,15–22Micheáš1,1–16

21.úterýHospodine,celýmsvýmsrdcemtiděkuji,
ovšechdivuplnýchčinechtvýchvypravuji.Žalm9,2

PřivšemděkujteBohu,neboťtojevůleBožívKristu
provás.1.Tesalonickým5,18Ž

Skutky2,32–40Micheáš2,1–13
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9.neděleBůhjesytilchlebemnebeským.Otevřel
skáluavodyteklyproudem,valilysejakořekavy-
prahlýmikraji.Neboťpamatovalnasvésvatéslovo.

Žalm105,40–42
PochválenbuďBůhaOtecnašehoPánaJežíšeKrista,
jenžnásvKristuobdařilvšímduchovnímpožehná-
nímnebeskýchdarů.Efezským1,3

Posvětižnámpokrmů,
požehnejinápojů,
ójedinýBoženáš,
kterývšechnovrukoumáš.EZ545,4

Matouš13,44–46Filipským3,4–14Žalm141

10.pondělíIřeklGedeon:Hospodinpanovatibude
nadvámi.Soudců8,23K
Neten,kdodoporučujesámsebe,jeosvědčený,ný-
bržten,kohodoporučujePán.2.Korintským10,18
1.Královská3,16–28Marek6,1–6

11.úterýSpravedlivíseradují,jásajípředBohem.
Žalm68,4Ku

RadujtesevPánuvždycky,znovuříkám,radujtese!
Filipským4,4

Efezským5,15–20Marek6,7–13

12.středaNechťjsoutvéočiotevřenékprosbětvého
služebníkaikprosběIzraele,tvéholidu,aslyšje,
kdykolibudouktoběvolat.1.Královská8,52
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17. pátek Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán
pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který
nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek.

5.Mojžíšova 10,17

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti bu-
dou. Matouš 5,8 K

2. Korintským 12,1–10 1. Královská 22,1–23

18. sobota Já jsem byl dřív než první den a není,
kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já
vykonám? Izaiáš 43,13

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stol-
cem Kristovým. 2. Korintským 5,10

Filipským 3,12–16 1. Královská 22,24–40

6. neděle po sv. Trojici
Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: Neboj se, já jsem
tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem. Izaiáš 43,1

Tvor vzácný člověk jest a stvořitel Bůh věčný;
a každý jedinec je před ním jedinečný.

19. neděle Čím je člověk, že ho vzpomínáš, a syn
člověka, že si ho všímáš? Žalm 8,5 Z
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Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to
učiním. Jan 14,14

1. Korintským 10,23–31 Marek 6,14–29

13. čtvrtek Jeho jizvami jsme uzdraveni. Izaiáš 53,5

Ježíš měl umříti za tento národ, a netoliko za tento
národ, ale také, aby děti Boží rozptýlené shromáždil
v jedno. Jan 11,51–52 K

1. Korintským 9,16–23 Marek 6,30–44
1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

14. pátek V nebi ani na zemi není, po kom bych
toužil, mimo tebe. Žalm 73,25 F

Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr
mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš
slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že
ty jsi ten Svatý Boží.“ Jan 6,67–69

Jeremiáš 1,11–19 Marek 6,45–56

15. sobota Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce
a trpícího. Zachariáš 7,10

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil.
1. Korintským 1,28

Lukáš 12,42–48 Marek 7,1–15
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6.čtvrtekNenakládásnámipodlenašichhříchů,
neodplácínámdlenašichnepravostí.Žalm103,10
Věříme,žejsmespasenimilostíPánaJežíše.

Skutky15,11
1.Korintským12,27–13,3Marek5,1–20

7.pátekHospodinznovupotěšíSijón.
Zachariáš1,17

Onnásvysvobodilzesaméhonáručísmrti,aještě
vysvobodí;vněhojsmesložilisvounaději.

2.Korintským1,10
1.Petrova3,8–17Marek5,21–34

8.sobotaStáleupínámočinaPána,protožeonvy-
svobodíménohyzosidla.Žalm25,5Ku
Modletesezanás,abyseslovoPáněstálešířiloabylo
oslavenojakouvás,aabychombylivysvobozeniod
pochybnýchazlýchlidí.Neboťnevšichnivěří.Ale
Pánjevěrný;onvásposílíaochráníodzlého.

2.Tesalonickým3,1–3
Filipským2,12–18Marek5,35–43

9.neděleposv.Trojici
Komubylomnohodáno,odtohosemnohoočekává,
akomumnohosvěřili,odtohobudoužádattímvíce.

Lukáš12,48
ŽevlohaveškerájehřivnaBohemdána,
mározhojněnabýt,nevzemizakopána.
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22.středaBůhčinívěciveliké,atonevystižitelné
adivné,jimžnenípočtu.Jób9,10K

SBožímkrálovstvímjetotak,jakokdyžčlověkzaseje
semenodozemě;aťspíčibdí,vnociivedne,semeno
vzcházíaroste,onaninevíjak.Zeměsamaodsebe
plodí.Marek4,26–28

Skutky16,23–34Micheáš3,1–12

23.čtvrtekVysvědkovémojijste,pravíHospodin.
Izaiáš43,10K

Jdoucepovšemsvětě,kažteevangeliumvšemustvo-
ření.Marek16,15K

Matouš18,1–6Micheáš4,1–8

24.pátekÓbysprotrhlnebesaasestoupil!
Izaiáš64,1

Vysvoboďnásodzlého.Matouš6,13

1.Korintským12,12–18Micheáš4,9–5,4

25.sobotaSpravedlnostvedekživotu,kdežtokdo
seženezazlem,spějeksmrti.Přísloví11,19

Blazetěm,kdohladovějíažíznípospravedlnosti,
neboťonibudounasyceni.Matouš5,6

Zjevení3,1–6Micheáš5,4–14
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10. neděle po sv. Trojici
(Neděle pro Israel)

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

Ne všichni v dědictví mít mají tuto zemi,
ne hluční: pokojní a tiší mezi všemi.

16. neděle On vzpomenul na nás, když jsme poní-
ženi byli, neboť je věčná milost jeho. Žalm 136,23 F
Buďte pamětlivi vězňů, jako byste také byli vězni;
buďte pamětlivi týraných, poněvadž i vy sami jste
v těle. Židům 13,3 Ž

Pane, co ti nabídnout
jako oběť na oltář?
Čistých srdcí tajný kout,
roznícenou víry tvář;

oko, v němž by soucit plál,
něžnou účast s trpícím,
plamen lásky, jenž by svál
z duší smutek jako dým. ZCČSH 87,1.2

Marek 12,28–34 Římanům 11,25–32 Žalm 142

17. pondělí Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest
Bůh s vámi. Zachariáš 8,23 K
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
Římanům 11,1–12 Marek 7,17–23
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13. pondělí Zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hos-
podina. Až přijde, svlaží vás spravedlností.

Ozeáš 10,12
Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve
spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24
Galatským 1,13–24 1. Královská 19,1–18

14. úterý Bude slýchán hlas radosti a hlas veselí, hlas
ženicha a hlas nevěsty, hlas řkoucích: Oslavujte Hos-
podina zástupů, nebo dobrý jest Hospodin, nebo na
věky milosrdenství jeho. Jeremiáš 33,11 K
Ježíš jim řekl: „Mohou se hosté na svatbě postit, když
je ženich s nimi?“ Marek 2,19
Římanům 9,14–23–26 1. Královská 19,19–21
1420 Bitva na Vítkově

15. středa Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úra-
dek Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21
Žijte střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Pře-
devším mějte vytrvalou lásku jedni k druhým.

1. Petrova 4,7–8
Ezechiel 2,3–8 1. Královská 21,1–16

16. čtvrtek Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vo-
dám! Izaiáš 55,1
Ježíš praví: Kdo by se však napil vody, kterou mu dám
já, nebude žíznit navěky. Jan 4,14
Skutky 15,4–12 1. Královská 21,17–29
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7.neděleposv.Trojici
Nejstejižcizinciapřistěhovalci,máteprávoBožího
liduapatřítekBožírodině.Efezským2,19

Řádsvojevazbymá;stromsvobodnýjeten,
jenžvzemiživotajepevněvkořeněn.

26.neděleKdoseslitovávánadubožákem,ctíBoha.
Přísloví14,31

Ježíšpraví:Cožkolijstečinilijednomuzbratřítěchto
mýchnejmenších,mnějsteučinili.Matouš25,40K

Vezmi,Pane,životmůj,
ksvéjejslužbězasvěcuj;
mojedny,můjkaždýdech
slávutvouvždyhlásatnech!EZ473,1

Jan6,1–15Skutky2,41–47Žalm51

27.pondělíMoudrostdáváHospodin,poznáníiro-
zumnostpocházízjehoúst.Přísloví2,6
Má-likdozvásnedostatekmoudrosti,aťprosíBoha,
kterýdávávšembezvýhradabezvýčitek,abudemu
dána.Jakubova1,5
Jan6,47–56Micheáš6,1–16

28.úterýAžpotudnámHospodinpomáhal.
1.Samuelova7,12

Navšechstranáchjsmetísněni,alenejsmezahnáni
doúzkých;jsmebezradni,alenejsmevkoncích.

2.Korintským4,8
Matouš22,1–14Micheáš7,1–7
1420ZikmundLucemburskýkorunovánčeskýmkrálem
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Aťúzkácestazatebou,
jenkdyžjávidímšlépějtvou,
pakvím,žecíleneminu,
vím,utebežespočinu.313,11

Matouš5,13–16Efezským5,8–14Žalm139

3.pondělíBůhpokornýmdávámilost.Přísloví3,34

Vničemsenedejteovládatctižádostíaniješitností,
nýbržvpokořepokládejtejedendruhéhozapřed-
nějšíhonežsebe.Filipským2,3

Matouš7,7–12Marek4,26–29

4.úterýVesborechbudužehnatHospodinu.
Žalm26,12Z

Cožtedybratří?Kdyžsescházíte,jedenkaždýzvás
píseňmá,učenímá,cizíjazykmá,zjevenímá,vyklá-
dánímá,všeckotobudižkvzdělání.

1.Korintským14,26K

Lukáš6,27–35Marek4,30–34

5.středaDobrotivýHospodinnechťzprostíviny
každého,kdoseupřímnýmsrdcemdotazovalna
slovoBohaHospodina.2.Paralipomenon30,18.19

TambylmužjménemZacheus,vrchnícelníkaveliký
boháč;toužiluvidětJežíše,abypoznal,kdotoje.

Lukáš19,2–3

Matouš5,33–37Marek4,35–41
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10. pátek Rod rodu vychvaluje tvá díla a rozhlašuje
tvé mocné působení. Žalm 145,4 Z
Všecko pro vás se děje, aby ta přehojná milost skrze
díků činění od mnohých věrných rozmohla se k slávě
Boží. 2. Korintským 4,15 K
Filipským 2,1–5 1. Královská 18,1–24

11. sobota Hospodin dává svému lidu sílu.
Žalm 29,11

Když znalci zákona viděli odvahu Petrovu i Janovu
a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; po-
znávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.

Skutky 4,13
Jonáš 4,1–11 1. Královská 18,25–46

5. neděle po sv. Trojici
Milostí spaseni jste skrze víru. Efezským 2,8 K

Cíl nepomíjivý, kde bytuje Bůh sám,
je v síle odtamtud, ne v lidských snahách tam.

12. neděle Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost,
na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,
je to Boží dar. Efezským 2,8–9

Bože, jenž jsi v nebesích,
vyslyš prosby dítek svých,
žehnej slovu spasení,
ať jsme tvoje štípení! 165,1

Lukáš 5,1–11 1. Korintským 1,18–25 Žalm 73
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18. úterý Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je
věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Žalm 100,5

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On
nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme
konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4. 5

Pláč 1,1–11 Marek 7,24–30

19. středa Mojžíš pravil Hospodinu: Pohleď, vždyť ten-
to pronárod je tvůj lid. 2.Mojžíšova 33,13

K tomu vás Bůh povolal naším evangeliem, abyste
nabyli slávy našeho Pána Ježíše Krista.

2. Tesalonickým 2,14 Ž

Jan 4,19–26 Marek 7,31–37

20. čtvrtek Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska při-
krývá všechna přestoupení. Přísloví 10,12

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

Římanům 11,25–32 Marek 8,1–9
1620 Kapitulace hornorakouských stavů

21. pátek Prorok praví dceři babylónské: Zmalátnělas
přes svá velká rozhodnutí. Izaiáš 47,13

Učedníci se Ježíše zeptali: „Kdo je vlastně největší
v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je
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Díkytivzdávámzato,jakzázračnějsimnestvořil.
Plnadivůjsoutvádíla,amádušetodobřeví.

Žalm139,14F
JeBožímdílemvše,conasvětětuje;
Onneviditelněazevnitřpracuje.

1.sobotaShromáždímvšeckynárodyajazyky.Ipři-
jdou,auzříslávumou.Izaiáš66,18K
NenírozdílumeziŽidemaŘekem:Vždyťjejeden
atýžPánvšech,štědrýkevšem,kdohovzývají.

Římanům10,12
Zjevení19,4–9Marek4,21–25

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

Jaksvětlonemůžebýtpřesvětlenotmou,
takzralostnahraditsenedáhnilobou.

2.neděleRozpomeňsenadávnédny,snažsepo-
rozumětlétůmzašlýchpokolení,vyptávejsesvého
otce,ontipoví,svýchstarců,onitiřeknou.

5.Mojžíšova32,7
Jakovzoruzdravénaukysedržtoho,cosodemne
slyšel,amějpřitomvírualáskuvKristuJežíši.

2.Timoteovi1,13P
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29.středaNahýjsemvyšelzživotamatkysvé,nahý
setakézasetamnavrátím.Jób1,21K
Nicjsmesinasvětnepřinesli,atakésinicnemůžeme
odnést.Máme-lijídloaoděv,spokojmesestím.

1.Timoteovi6,7–8
Skutky10,21–36Micheáš7,8–20

30.čtvrtekZtišsepředPanovníkemHospodinem,
vždyťdenHospodinůvjeblízko!Sofoniáš1,7
Kdomáušikslyšení,slyš!Marek4,9
1.Korintským10,16–17Marek4,1–9

31.pátekNebudeššířitfalešnoupověst.
2.Mojžíšova23,1

Usilujoto,abysespředBohemosvědčiljakodělník,
kterýsenemázačstydět,protožesprávnězvěstuje
slovopravdy.2.Timoteovi2,15
Lukáš22,14–20Marek4,10–20
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doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se ne-
obrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království
nebeského.“ Matouš 18,1–3
Pláč 5,1–22 Marek 8,10–13
1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova

22. sobota Král Daniela oslovil: „Vpravdě, váš Bůh
je Bůh bohů a Pán králů.“ Daniel 2,47
Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na
nebi, na zemi i v podsvětí. Filipským 2,10 P
5. Mojžíšova 4,27–40 Marek 8,14–21

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

1. Petrova 5,5
Jen ve slitování, jež v lásce Boží jest,
je spravedlnost má a dotýká se hvězd.

23. neděle Svou naději v něj, lidé, v každý čas sklá-
dejte, srdce svá před ním vylévejte. Bůh naše útočiště.

Žalm 62,9 F
Totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu,
že začež bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší
nás. 1. Janova 5,14 K

Bůh je náš hrad, naše skála,
my v něj doufáme.
Proč by ses, má duše, bála?
On tě nezklame. EZ 204,1

Lukáš 18,9–14 Efezským 2,4–10 Žalm 140
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6. pondělí Jak daleko je východ od západu, tak
vzdálil od nás naše přestoupení. Žalm 103,12 Z
Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více roz-
hojnila milost. Římanům 5,20
Galatským 6,1–5 1. Královská 14,1–20
1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.

7. úterý Šeptal jsem v úzkostech: „Zahnals mě s očí.“
A tys můj zoufalý vzlykot slyšel, jak volám. Ž 31,23 Š
Když slepý žebrák uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský,
dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“

Marek 10,46–48. 49
2. Korintským 2,5–11 1. Královská 16,29–17,6

8. středa Budu dále podivuhodně jednat s tímto li-
dem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moud-
rých. Izaiáš 29,14
Mnoho lidí Ježíše poslouchalo a v úžasu říkali: „Od-
kud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu
byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!“

Marek 6,2
Marek 11,20–26 1. Královská 17,7–16

9. čtvrtek Tvým útočištěm je Pán. Žalm 91,9 Ku
Když máme takovou naději, smíme vystupovat s pl-
nou otevřeností a jistotou. 2. Korintským 3,12
1. Korintským 12,19–26 1. Královská 17,17–24
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Ekumenickýdenstvoření

4.pátekHospodintipožehnejaochraňujtě.
4.Mojžíšova6,24

Zjehoplnostijsmebyliobdarovánimyvšichnimilostí
zamilostí.Jan1,16

Matouš12,15–21Marek10,17–27

5.sobotaPane,jsivsouženízáštitouubožáka,úto-
čištěmpředpřívalemistínemvhorku.Izaiáš25,4

Totopravítenprvníiposlední,kterýbylmrtevaje
živ:„Vímotvémsouženíatvéchudobě.“

Zjevení2,8–9

Izaiáš57,15–19Marek10,28–31

13.neděleposv.Trojici
Cožkolijstečinilijednomuzbratřítěchtomých
nejmenších,mnějsteučinili.Matouš25,40K

Cočiníšprojinéjsavlastníchzájmůprost,
jedobremobecnýmaplatnýmprověčnost.

6.neděleHospodintěochránípředvšímzlým,tvou
dušiochrání.Žalm121,7B21

Bůhpokojenechťvásceleposvětíazachovávašeho
ducha,dušiitělobezúrazuaposkvrnydopříchodu
našehoPánaJežíšeKrista.1.Tesalonickým5,23

ZÁŘÍ108

26.sobotaJásteboujsem,díHospodin,abychtě
vysvobodil.Jeremiáš30,11K

Přiméprvníobhajoběnikdopřimněnebyl,všichni
měopustili.KéžjimtoBůhnepočítá!Pánvšakpři
mněstáladalmisílu.2.Timoteovi4,16–17

Marek12,41–442.Korintským10,1–11

16.neděleposv.Trojici
JežíšKristuszlomilmocsmrtiazjevilnepomíjející
životvevangeliu.2.Timoteovi1,10

AčsluchuvzdálenýjeBůhvesvatémslově,
přecuslyšitelnýjestvhlasuprorokově.

27.neděleVznámostuvedlHospodinspasenísvé,
předočimanárodůzjevilspravedlnostsvou.

Žalm98,2K

BarnabášaPavelposvémnávratushromáždilicírkev
avypravovali,covšechnoskrzeněBůhučinilajak
národůmotevřeldveřevíry.Skutky14,27

Duchsvatýrosumilosti
mistálevsrdcelej,
aťmírtvůjvněmseuhostí,
aťzřímtvůjobličej!263,4

Jan11,1–452.Timoteovi1,7–10Žalm125
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V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. 2. Korintským 5,19

Svůj věčný všehomír Bůh lásky stále snuje
a blahem šíří jej a bolem prohlubuje.

1. úterý V onen den budou pronárody vyhledávat
kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům.

Izaiáš 11,10
Jak Ježíš vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená
a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z ne-
be se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem
si vyvolil.“ Marek 1,10–11
Marek 3,1–12 Marek 9,42–50

2. středa Chvalte ho, měsíci a slunce, chvalte ho
všechny zářící hvězdy! Neboť on řekl, a stvořeno by-
lo. Žalm 148,3. 5 R
Pane, náš Bože, jsi hoden, aby ti byla vzdávána sláva
a čest, protože jsi stvořil vesmír, z tvé vůle povstal
a byl stvořen. Zjevení 4,11 P
Skutky 9,31–35 Marek 10,1–12

3. čtvrtek Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo
vrací radost. Přísloví 12,25
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštěj-
te si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Efezským 4,32
Jakubova 5,13–16 Marek 10,13–16
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28. pondělí Pamatuj na stvořitele svého ve dnech
mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí, a přiblíží
se léta, o nichž díš: Nemám v nich zalíbení.

Kazatel 12,1 K
Filip vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme to-
ho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, sy-
na Josefova z Nazareta.“ Natanael mu namítl: „Z Na-
zareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu
odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Jan 1,45–46
Římanům 6,18–23 2. Korintským 10,12–18

29. úterý Milujte pravdu a pokoj! Zachariáš 8,19
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

Jan 8,32
Lukáš 10,17–20 2. Korintským 11,1–15

30. středa Uvěřil jsem, protož i mluvil jsem, ačkoli
jsem byl velmi ztrápený. Žalm 116,10 K
Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když
se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm,
kdo ho milují. Jakubova 1,12
1. Mojžíšova 16,6–14 2. Korintským 11,16–33
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Vesvětěmátesoužení.Alevzchoptese,jájsempře-
mohlsvět.Jan16,33
1.Timoteovi6,3–112.Korintským8,1–9

23.středaHospodinprovždyodstranísmrt.
Izaiáš25,8

Sténámepodtěžkýmbřemenem,neboťnechceme,
abyznásbylosvlečenonašepozemskétělo,nýbrž
abypřesněbylooblečenonebeské,abyto,coje
smrtelné,bylopohlcenoživotem.2.Korintským5,4
Kazatel4,4–122.Korintským8,10–24

24.čtvrtekOdnejmenšíhoažponejvětšíhovšichni
propadlichamtivosti,odprorokaažpoknězevšichni
klamou.Těžkouránuméholiduléčílehkovážnými
slovy:„Pokoj,pokoj!“Aležádnýpokojnení.

Jeremiáš6,13–14
Každýstromsepoznáposvémovoci.Vždyťztrníne-
sklízejífíkyazhložíhrozny.Dobrýčlověkzdobrého
pokladusvéhosrdcevydávádobré.Lukáš6,44–45
Lukáš10,38–422.Korintským9,1–9

25.pátekVelkéhomírudocházejíti,kdomilujítvůj
zákon.Netknesejichnic.Žalm119,165F
NechťveváspřebýváslovoKristovovcelémsvém
bohatství:sevšímoudrostísenavzájemučte.

Koloským3,16
1.Korintským7,17–242.Korintským9,10–15

ZÁŘÍ102

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

Lukáš10,25–371.Janova4,7–12Žalm120

7.pondělíTvéočijsouotevřenénavšechnycesty
synůlidských.Jeremiáš32,19
ZaložilijsmesvounadějinaživémBohu.Onjespa-
sitelvšechlidí,azvláštěvěřících.1.Timoteovi4,10P
Matouš12,1–82.Korintským1,1–11

8.úterýPoznáte,žejájsemHospodin,ažprosvé
jménosváminaložímnepodlevašichzlýchcestani
podlevašichzvrhlýchskutků.Ezechiel20,44
Onjedobrýknevděčnýmizlým.Lukáš6,35
Amos5,4–152.Korintským1,12–24

9.středaJenaťsepostavíazachránítěti,kdopo-
zorujínebesa,kdozírajínahvězdy,kdopřinovoluní
uvádějíveznámost,cobytěmohlopotkat.Hle,jsou
jakosláma,kterouspálíoheň.Izaiáš47,13–14
Nenechtesesvéstvšelijakýmicizíminaukami.Jedob-
ré,kdyžmáčlověksrdceutvrzenémilostí.

Židům13,9P
5.Mojžíšova24,10–222.Korintským2,1–11
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Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás pře-
stěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho
pokoji i vy budete mít pokoj. Jeremiáš 29,7

Být v Bohu znamená i nebýt v davu sám
a dlíti u víře, kde buduje se chrám.

1. čtvrtek Poněvadž obměkčeno jest srdce tvé, a po-
nížil jsi se před tváří Boží, vyslyšel jsem tě, praví Hos-
podin. 2. Paralipomenon 34,27 K

Já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jmé-
na apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží.
Milostí Boží jsem to, co jsem. 1. Korintským 15,9–10

2. Mojžíšova 23,20–27 2. Korintským 12,1–10

2. pátek Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a po-
vedu, vrátím potěšení jemu. Izaiáš 57,18

Ježíš praví: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.

Marek 2,17

Skutky 27,16–25 2. Korintským 12,11–21

3. sobota Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké
světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří
světlo. Izaiáš 9,1
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12. neděle po sv. Trojici
Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neu-
hasí. Izaiáš 42,3 K

Bůh může z milosti ti odpustiti hřích;
leč jenom proměnou ty můžeš čistým být.

30. neděle Zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovo-
ce spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky.

Izaiáš 32,17 K
Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost
a pokoj a radost v Duchu svatém. Římanům 14,17 K

Zpěvy našich díků slyš,
k nebi vznáší se náš hlas,
chceme, Pane, k tobě blíž,
pomoz, nezříkej se nás! 392,1

Marek 7,31–37 Skutky 9,1–20 Žalm 147

31. pondělí Vězte, Hospodin je Bůh! Žalm 100,3
Bůh od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme,
hýbáme se a jsme. Skutky 17,27 P
Matouš 9,27–34 Marek 9,38–41
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10.čtvrtekHospodinpravil:Položiljsemnaoblak
svouduhu,abybylaznamenímsmlouvymezimnou
azemí.1.Mojžíšova9,13
Mámemítmocnépovzbuzenímy,kteříjsmenalezli
útočištěvnadějinámdané.Židům6,18
Skutky4,32–372.Korintským2,12–17

11.pátekPane,slyšmoumodlitbu,vyslechnimůj
křik,nebuďhluchýkmýmslzám.Žalm39,13Ku
Kananejskáženapřistoupila,klanělasemuařekla:
„Pane,pomozmi!“Matouš15,25
Jakubova2,5–132.Korintským3,1–11

12.sobotaHospodinovajezeměsevším,cojena
ní,světiti,kdonaněmsídlí.Žalm24,1
Dávejtesidobrýpozornato,jakžijete,abystesi
nepočínalijakonemoudří,alejakomoudří.

Efezským5,15
Judova1.2.20–252.Korintským3,12–18

14.neděleposv.Trojici
OslavujPána,dušemá,najehodobranezapomeň!

Žalm103,2R
Todobro,nakterémtéžsamipodílmáme,
myzBožívýsostizdevděčněpřijímáme.

13.neděleAch,PanovníkuHospodine,hle,tyjsiuči-
nilnebesaizemisvouvelikoumocíasvouvztaženou
paží.Toběnenínicnemožného.Jeremiáš32,17

ZÁŘÍ106

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

KdyžvBohuzůstávámaOnkdyžstojípřimně,
pakmnohemlehčíjestmátíha,mojebřímě.

20.neděleCtiotcesvéhoimatkusvou.
2.Mojžíšova20,12K

Přijímejtejedendruhého,takjakoKristuskslávěBoží
přijalvás.Římanům15,7

Tváláskaspojuje,tváláskavždyckyvřelá,
týžDuchnásproniká,jsmeúdytvéhotěla
atyjsinašenaděje.
Zjevšířiláskysvé,aťdobřerozumíme
tvévůli,Panenáš,ajísepodrobíme,
aťsledujemtvéšlépěje.EZ481,4

Matouš6,25–341.Petrova5,5b–11Žalm127

21.pondělíTakjsemsevřín,žeminelzenijakžvyjíti.
Zrakmůjhynetrápením;nakaždýdenvzývámtě,
Hospodine.Žalm88,9–10K
Ježíšsemodlil:Neprosím,abysjevzalzesvěta,aleabys
jezachovalodzlého.Jan17,15
Filipským4,8–142.Korintským7,5–16
1520ZemřelViktorinKornelzeVšehrd,stoupenecjednotybratrské.

22.úterýPane,jakdlouhoještěbudeštakzcelana
mnezapomínat,jakdlouhoještěbudešpředemnou
zastíratsvoutvář?Žalm13,2Ku

SRPEN 98

27. čtvrtek Hospodin Bůh opatroval nás na celé ces-
tě, kterou jsme šli. Jozue 24,17

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku. Matouš 28,20

1. Petrova 5,1–5 Marek 9,2–13
1620 Maxmiliánovo vojsko vstoupilo do Čech.

28. pátek Bože, ty jsi můj Bůh. Po tobě žízní má
duše. Žalm 63,2 Z

Ježíš říká: Žízní-li kdo, pojď ke mně, a napij se.
Jan 7,37 K

Lukáš 22,54–62 Marek 9,14–29

29. sobota V oněch dnech Chizkijáš smrtelně one-
mocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu pro-
mluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za
prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se sta-
lo domýšlivým. 2. Paralipomenon 32,24–25

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven,
hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl
tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu.

Lukáš 17,15–16

Izaiáš 26,1–6 Marek 9,30–37

111 ŘÍJEN

Vy jste rod vyvolený, abyste hlásali mocné skutky to-
ho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného
světla. 1. Petrova 2,9
Skutky 12,1–11 2. Korintským 13,1–13

Den díkůvzdání za úrodu
Oči všech vyhlížejí k tobě a ty jim dáváš jejich pokrm
v pravý čas. Žalm 145,15 Z

Dík, že mne učinil a že mne živí Bůh,
že z jeho bohatství mám podíl bez zásluh.

4. neděle Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svo-
ji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých
cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5–6
Odhodlaně se připravte ve své mysli, buďte střízliví
a celou svou naději upněte k milosti, která k vám
přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1. Petrova 1,13

Znejte, že on jest sám Bůh náš,
ne my sebe, on stvořil nás,
a že jím jsme zvoleného
ovce pastvy lidu jeho. 26,2

Marek 8,1–9 2. Korintským 9,6–15 Žalm 65

5. pondělí Synu člověčí, všecka slova má, kterážť
mluviti budu, přijmi v srdce své, a ušima svýma slyš.

Ezechiel 3,10 K
Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli,
abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1
Židům 11,1–10 Jeremiáš 1,1–19
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Půjčujteanečekejtenicnazpět.Hojnábudevašeod-
měnaabudetedětiNejvyššího.Lukáš6,35P
Filemonovi1–16–222.Korintským5,1–10
1741SynodvLondýně:PánJežíšprohlášenVrchnímstaršímvJednotě

bratrské.

17.čtvrtekJájsemHospodin,tvůjBůh,držímtěza
pravici,pravímti:„Nebojse,jájsemtvápomoc.“

Izaiáš41,13
KdyžPetrviděl,jakýjevítr,přepadlhostrach,začal
tonoutavykřikl:„Pane,zachraňmne!“Ježíšhned
vztáhlrukuauchopilho.Matouš14,30–31
1.Paralipomenon29,9–182.Korintským5,11–21

18.pátekJáHospodinmilujiprávoanenávidímvy-
dírání.Izaiáš61,8
Aťnikdonevybočujezmezíaneklamesvéhobratra,
protožePánztrestátakovéjednání.

1.Tesalonickým4,6
Jan13,31–352.Korintským6,1–10

19.sobotaBůhmásrdcemoudréanesmírnousílu,
coždojdepokojeten,kdosemuvzepře?Jób9,4
Mějteporozuměníjedenprodruhého.Nesmýšlejte
vysoko,alevěnujtesevšednímslužbám.Nespoléhejte
nasvouvlastníchytrost.Římanům12,16
2.Tesalonickým2,13–172.Korintským6,11–7,4

ZÁŘÍ104

Jemidánaveškerámocnanebiinazemi.Jděteke
všemnárodůmazískávejtemiučedníky,křtětejeve
jménoOtceiSynaiDuchasvatéhoaučteje,aby
zachovávalivšecko,cojsemvámpřikázal.

Matouš28,18–20
Násvšechnykvyznávání
svýmDuchemsvatýmvzbuď
akpráci,kvzdělávání
tvéroledávejchuť!
Dej,prosbamiadary
aťchrámtvůjstavíme,
jakčilýlidajarý
tvécírkvisloužíme.182,4

Lukáš17,11–19Římanům8,14–17Žalm146

14.pondělíBudešjásatkchváleHospodina,budeš
sechlubitSvatýmIzraele.Izaiáš41,16
ChlubímesedokonceBohemskrzenašehoPánaJe-
žíšeKrista,kterýnássnímsmířil.Římanům5,11
5.Mojžíšova26,1–112.Korintským4,1–6

15.úterýAbramsevydalnacestu,jakmuHospodin
přikázal.1.Mojžíšova12,4
Ti,kteřížjsouzvíry,tijsousynovéAbrahamovi.

Galatským3,7K
Galatským5,22–262.Korintským4,7–18

16.středaCtiHospodinazesvéhomajetku.
Přísloví3,9
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6. úterý Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, ne-
boť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok
Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné
služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale
tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

1. Korintským 12,4–7
Jakubova 1,1–13 Jeremiáš 2,1–13

7. středa Zdaliž jakou líbost mám, když umírá
bezbožný? dí Panovník Hospodin. Zdali ne raději
když se odvrací od cest svých, aby živ byl?

Ezechiel 18,23 K
Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve
mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46
Lukáš 7,1–10 Jeremiáš 3,21–4,4

8. čtvrtek Jozue vyhlásil lidu: „Budete svědky sami
proti sobě, nedodržíte-li své rozhodnutí, že budete
sloužit Hospodinu.“ Odpověděli: „Ano.“ Jozue 24,22
Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo.

Koloským 2,18
Skutky 5,34–42 Jeremiáš 6,9–21
1420 Husité v čele s Korandou vytáhli Václava IV. z hrobu a Zbraslavský

klášter zapálili.

9. pátek Já jsem řekl: „Nadarmo jsem se namáhal,
svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud.“ A přece:
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24. pondělí Připravuješ přede mnou stůl naproti
mým protivníkům, mou hlavu jsi pomazal olejem,
můj kalich přetéká. Žalm 23,5 Z
Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného
a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou
nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji
a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: „Nač ta
ztráta oleje?“ Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč ji trápíte?
Vykonala na mně dobrý skutek.“ Marek 14,3–4. 6
Matouš 23,1–12 Marek 8,22–26

25. úterý Hospodine, raduji se ze tvé spásy.
1. Samuelova 2,1

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá
v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici
v jejím ponížení. Lukáš 1,46–48
1. Samuelova 17,38–51 Marek 8,27–33

26. středa Jenom svými hříchy chtěls mě nutit k služ-
bě, svými nepravostmi jsi mě obtěžoval. Já, já sám
vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy ne-
vzpomenu. Izaiáš 43,24–25
I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu
svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil,
když ve svém pozemském těle podstoupil smrt.

Koloským 1,21–22
Jan 8,3–11 Marek 8,34–9,1
1620 Král Friedrich vyhlašuje půst a modlitby
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čtyřicetdníačtyřicetnocíažkBožíhořeChorébu.
1.Královská19,5.8

Tentopokladmámevšakvhliněnýchnádobách,aby
bylopatrno,žetatonesmírnámocjeBožíanení
znás.2.Korintským4,7
Lukáš13,10–17Jeremiáš19,1–13

22.čtvrtekHle,napídějsiodměřilmédnyamé
trváníjepředteboujakonic.Jenompouhývánekje
každýčlověk,jakkolipevněstojící.Žalm39,6Z
JežíšKristuszničilsmrtasvětlemsvéhoevangeliazpů-
sobilživotanesmrtelnost.2.Timoteovi1,10Ž
Matouš8,14–17Jeremiáš20,7–18

23.pátekUzavřusvámismlouvuvěčnou.Izaiáš55,3
Bůhpokoje,kterýprokrevstvrzujícívěčnousmlouvu
vyvedlzmrtvýchvelikéhopastýřeovcí,našehoPána
Ježíše,nechťvásposílívevšemdobrém,abysteplnili
jehovůli.Židům13,20–21
Jeremiáš17,13–17Jeremiáš21,1–14

24.sobotaHospodinprobudilduchalidu.Ipřišli
adalisedodílanadoměHospodinazástupů,svého
Boha.Aggeus1,14
Nezanedbávejsvůjdar,kterýtibyldán.

1.Timoteovi4,14
Skutky14,8–18Jeremiáš23,1–8
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Kriste,stromespraved’nosti,
dej,aťjsmetvératolesti!
Pomoz,aťsezelenáme,
vsvatýchctnostechprospíváme.298,8

Lukáš17,20–30Římanům8,18–25Žalm90
1620BitvanaBíléhoře

9.pondělíDaljsemodpověďtěm,kdoseneptali,
daljsemsenalézttěm,kdoměnehledali.Izaiáš65,1

Zatomáme,žečlověkbýváspravedlivučiněnvěrou
bezskutkůZákona.Římanům3,28K

1.Petrova4,7–11Jeremiáš39,1–18
1620ČeskýkrálFriedrichFalckýprcházPrahy;lutherániuSalvátora

sloužíTeDeum.

10.úterýObraťsekemněabuďmimilostiv;dej
svémuslužebníkusvousílu!Žalm86,16Z

MůjBůhvámdávšechno,copotřebujete,podlesvé-
hobohatstvívslávěvKristuJežíši.Filipským4,19

Jeremiáš18,1–10Jeremiáš40,1–16

11.středaLepšíjestmaličkosbázníHospodinovou
nežpokladvelikýsnepokojem.Přísloví15,16K

Coprospěječlověku,byvšeckensvětzískal,asvé
dušiškoduučinil?Marek8,36K

Židům13,1–9Jeremiáš41,1–18
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Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás
proto radost. Římanům 16,19

O Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím,
den po dni při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se. 288,1

Marek 2,1–12 Jakubova 5,13–16 Žalm 119,121–128

19. pondělí Hospodin osvobozuje vězně.
Žalm 146,7

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
Jan 8,36

2. Mojžíšova 15,22–27 Jeremiáš 17,5–13

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

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

Římanům 8,28

Lukáš 5,12–16 Jeremiáš 18,1–12

21. středa Eliáše se dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň
a jez!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu
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12. čtvrtek My, tvůj lid, ovce tvé pastvy, budeme
tě ustavičně velebit, budeme po všechna pokolení
vyprávět o tvé slávě. Žalm 79,13 Ku

Přinášejme skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše
rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

1. Janova 2,18–29 Jeremiáš 42,1–22

13. pátek Vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny
na suchou zemi; vyleji svého ducha na tvé potomstvo
a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.

Izaiáš 44,3

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

2. Korintským 6,1–10 Jeremiáš 43,1–13
1620 Odevzdání konfederací císaři; 201 šlechticů prosí císaře o milost

14. sobota Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkole-
pé, tvoje záměry jsou přehluboké! Žalm 92,6

Král králů a Pán pánů jediný je nesmrtelný a přebývá
v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a ne-
může uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

1. Timoteovi 6,15–16

Marek 13,1–8 Jeremiáš 45,1–5
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6.pátekJájsemHospodinajinéhoužnení.Jávytvá-
římsvětloatvořímtmu,působímpokojatvořímzlo,
jáHospodinkonámvšechnytytověci.Izaiáš45,6–7

PánnechťřídívašesrdcekBožílásceaktrpělivosti
Kristově.2.Tesalonickým3,5

Lukáš22,49–53Jeremiáš38,1–13

7.sobotaKdyžsesvíralavemnědušemá,naHos-
podinajsemserozpomínal,ipřišlaktoběmodlitba
má.Jonáš2,8K

Vezmětesizavzorty,kdoprovíruatrpělivostmají
podílnazaslíbení.Židům6,12

2.Timoteovi2,1–6Jeremiáš38,14–28

Ekumenickádekádamíru

22.neděleposv.Trojici
Blazetěm,kdopůsobípokoj,neboťonibudouna-
zvánisynyBožími.Matouš5,9

Tma–světlaabsence.Lečvelikýmázmatek,
kdovezluspatřujejendobranedostatek.

8.neděleJosefnasváděníPotífarovyženyodpověděl:Jak
bychsemohldopustittakovéšpatnostiaprohřešitse
protiBohu!1.Mojžíšova39,9

PavelpíšeTimoteovi:BuďsilnýmilostíKristaJežíše.
2.Timoteovi2,1
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20.neděleposv.Trojici
Člověče,bylotioznámeno,cojedobréacoodtebe
Hospodinžádá:jento,abyszachovávalprávo,milo-
valmilosrdenstvíapokorněchodilsesvýmBohem.

Micheáš6,8
KéžčistýjemůjzrakaBůhsevidívemně,
mámvoběnebesaanáležímizemě!

25.neděleÁmosřekl:Zabývaljsemsedobytkemasy-
komorami.Hospodinměvzalodovcí,Hospodinmi
rozkázal:„JdiaprorokujIzraeli,mémulidu!“

Amos7,14–15

KdyžšelJežíšpodélGalilejskéhomoře,uvidělŠimo-
naajehobratraOndřeje,jakvrhajísíťdomoře;byli
totižrybáři.Ježíšjimřekl:„Pojďtezamnouaučiním
zvásrybářelidí.“Marek1,16–17

Vevšemjsity,vševtobějest,
životazdrojdůmnašim’sdal.
Zastínisluncenašichdnů
zpívámetoběpíseňchval.ZCČSH99,1

Marek10,2–162.Korintským3,3–9Žalm119,129–136

26.pondělíJá,jájsemvášutěšitel.Pročsetedybojíš
člověka,jenžumírá?Izaiáš51,12

Ten,kterýjevevás,jevětšínežten,kterýjevesvětě.
1.Janova4,4

2.Tesalonickým3,6–13Jeremiáš23,16–32
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23. neděle po sv. Trojici
Musíme se ukázat před soudným stolcem Kristovým.

2. Korintským 5,10
Věz, Bohu nemohou být žádné skutky skryty,
neb jemu zjevny jsou i myšlenky a city.

15. neděle Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré
a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachová-
val právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se
svým Bohem. Micheáš 6,8
Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo
vzývají Pána z čistého srdce. 2. Timoteovi 2,22

Přítomný čas ti úkol dá,
pokora přednost budiž tvá,
pomáhej v lásce bližním z běd,
snaž se i v bouři kráčet vpřed! ZCČSH 28,4

Matouš 25,31–46 Římanům 14,1–13 Žalm 137
1670 V Amsterdamu zemřel Jan Amos Komenský

16. pondělí Milovati budeš bližního svého jako sebe
samého: Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 19,18 K
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo
přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli
za hosty anděly. Židům 13,1–2
Matouš 7,21–29 Pláč 1,1–22

17. úterý Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno,
pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil
jsem tě. Izaiáš 48,9
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jiný zákon, který je v rozporu se zákonem, jak mi ho
předkládá můj rozum, a dělá ze mne zajatce zákona
hříchu. Římanům 7,22–23 P
Galatským 5,13–18 Jeremiáš 14,1–16

16. pátek Hle, nedříme a nespí strážce Izraele.
Žalm 121,4 Z

Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce.
1. Korintským 1,8

Římanům 14,20–15,1–6 Jeremiáš 15,10. 15–21

17. sobota Nyní, Izraeli, co od tebe požaduje Hos-
podin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, své-
ho Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho
a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srd-
cem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 10,12
Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko.

Jakubova 1,22 K
Matouš 5,17–24 Jeremiáš 16,1–13

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

Co obsaženo má být v hříchů odpuštění?
Být v duchu svobodni – to jest být proměněni.

18. neděle Poslouchati lépe jest nežli obětovati.
1. Samuelova 15,22 K
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27.úterýVskutkuvím,jetomutak:cožmůžečlověk
býtpředBohemspravedlivý?Kdobysnímchtělvésti
spor,ztisíceotázekjedinounezodpoví.Jób9,2.3

Zákoníkmuřekl:„Správně,Mistře,podlepravdyjsi
řekl,žejestjedinýBůhaženeníjinéhokroměněho;
amilovatjejzceléhosrdce,zceléhorozumuizcelé
sílyamilovatbližníhojakosámsebejevícnežpřiná-
šetBohuobětiadary.“KdyžJežíšviděl,žemoudře
odpověděl,řeklmu:„NejsidalekoodBožíhokrálov-
ství.“Marek12,32–34

Římanům13,1–7Jeremiáš25,1–14

28.středaKdojeskálanežnášBůh?Žalm18,32Z

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

Efezským5,25–32Jeremiáš26,1–19

29.čtvrtekKtomu,covámpřikazuji,nicnepřidáte
anicztohoneuberete,alebudetedbátnapříkazy
Hospodina,svéhoBoha.5.Mojžíšova4,2

Nepíšuvám,mojimilí,novépřikázání,alepřikázání
staré,kteréjsteměliodpočátku;starépřikázáníjeto
slovo,kteréjsteslyšeli.1.Janova2,7

1.Korintským14,26–33Jeremiáš27,1–22
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Nenírozdílu:všichnizhřešiliajsoudalekoodBo-
žíslávy;jsouospravedlňovánizadarmojehomilostí
vykoupenímvKristuJežíši.Římanům3,22b–24

Římanům12,17–21Jeremiáš30,1–3;31,1–14

3.úterýVeseltesesJeruzalémem,aplésejtevněm
všickni,kteřížjejmilujete.Radujtesesnímvelice,
kteřížjstekolikvílilinadním.Izaiáš66,10K

AnnachválilaBohaamluvilaotomdítětivšem,kteří
očekávalivykoupeníJeruzaléma.Lukáš2,38

2.Korintským10,1–6Jeremiáš31,18–20.31–37

4.středaZaplesej,sijónskádcero,zahlaholIzraeli!
Radujseajásejzceléhosrdce,dcerojeruzalémská!
RozsudeknadtebouHospodinzrušil.

Sofoniáš3,14–15

JežíšKristusjesmírnouobětízanašehříchy,aneje-
nomzanaše,alezahříchyceléhosvěta.1.Janova2,2

1.Mojžíšova13,5–18Jeremiáš36,1–32

5.čtvrtekAnijednozevšechdobrýchslov,která
Hospodinmluvilkdomuizraelskému,nezapadlo:
všechnoseuskutečnilo.Jozue21,45

Vy,bratří,jstedětmizaslíbeníjakoIzák.
Galatským4,28

3.Mojžíšova19,1–18Jeremiáš37,1–21
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12. pondělí Ty jsi můj Pán, neznám jiného dobra mi-
mo tebe! Žalm 16,2 Ku
Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného
pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Jan 17,3
Matouš 6,1–4 Jeremiáš 9,1–23
1620 Friedrich Falcký ve Vratislavi hovoří s koželuhem Kotterem, jehož

proroctví pak nechá tisknout J. A. Komenský.

13. úterý David řekl Šalomounovi: Bůh bude s tebou.
Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré
dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš.

1. Paralipomenon 28,20
Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy
a správce Božích tajemství. 1. Korintským 4,1
Marek 3,31–35 Jeremiáš 12,1–6

14. středa Boha se boj a jeho přikázání zachovávej;
na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13
Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale
v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí
a koná, co je správné. Skutky 10,34–35 P
Píseň 8,4–7 Jeremiáš 13,1–11

15. čtvrtek Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od
svých zlých skutků. Jeremiáš 25,5
Radostně souhlasím s Božím zákonem, když usuzuji
jako člověk vnitřní. Pozoruji však, že je v mých údech
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Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro
naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti,
kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.

2. Timoteovi 1,9

Jan 3,17–21 Pláč 3,1–33

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

18. středa Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí
jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině
tvé jméno! Izaiáš 26,13

Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

Lukáš 13,1–9 Římanům 2,1–11 Pláč 3,34–66

19. čtvrtek Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin.
Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

Žalm 34,9 K

Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,17

Lukáš 15,1–10 Pláč 5,1–22

20. pátek On mění časy i doby, krále sesazuje, krále
ustanovuje. Daniel 2,21

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože vše-
mohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi
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Přijdouspláčem,alejájeutěšímapovedu.

Jeremiáš31,9
ŽebydlínaZemizdesemnouBůh,tovím;
ivcelémVesmírujábydlímtakésNím.

21.neděleposv.Trojici
Nedejsepřemocizlému,alepřemáhejvdobrémzlé.

Římanům12,21K
Jenněcomilovatjemálovícnežnic;
vždyťláskazBohajestOnjebezhranic.

1.neděleHospodinBůhmůjosvěcujetemnostimé.
Žalm18,29K

Ježíšslepémuřekl:„Cochceš,abychprotebeuči-
nil?“Slepýodpověděl:„Pane,aťvidím!“Ježíšmu
řekl:„Jdi,tvávíratězachránila.“Hnedprohlédlašel
toucestouzaním.Marek10,51–52

Ktoběočipozvedáme,
Boženášnavýsosti,
ktoběsdůvěrouvoláme,
zbavnásbídy,úzkosti.
Budižsnámivkaždýčas,
vyslyšvroucíchprosebhlas.EZ183,1

Matouš5,38–48Efezským6,10–17Žalm42

2.pondělíZpronevěřilisevšichni,zvrhlisedojed-
noho,nikdonicdobréhoneudělá,naprostonikdo.

Žalm14,3
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30.pátekŠestdníbudešpracovat,alesedméhodne
odpočineš.2.Mojžíšova34,21
Dejpozornasebeinaučení;trvejpřitom!

1.Timoteovi4,16S
Jan18,28–32Jeremiáš28,1–17

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

31.sobotaChcihnedodránajásatnadtvoupřízní,
žejsimoutvrzíaútočištěmvdobáchtísně.

Žalm59,17Ku
PředednemvelmiránovstavJežíš,vyšel,ašelna
pustémísto,atamsemodlil.Marek1,35K
Matouš5,1–12Římanům3,21–28Jeremiáš29,1–14
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národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu
tvému jménu? Zjevení 15,3–4
Židům 13,17–21 2. Petrova 1,1–11

21. sobota Bože, tvé milosrdenství je lepší než život.
Žalm 63,4

Poznali jsme lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je
láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh
v něm. 1. Janova 4,16
Zjevení 20,11–15 2. Petrova 1,12–21

Poslední neděle církevního roku
(Neděle věčnosti)

Mějte bedra přepásána a vaše lampy ať hoří.
Lukáš 12,35 P

Že stačí světlo mít snad mohlo by se zdát;
leč důležité je tím světlem sám se stát.

22. neděle Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný
spasitel není. Izaiáš 43,11
Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec
všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je
ve všech. Efezským 4,5–6

A jeho sláva nebeská
nám brány otvírá,
zní dolů píseň andělská
a pokoj prostírá. EZD 646,4

Matouš 25,1–13 Zjevení 21,1–7 Izaiáš 26,7–19
1670 J. A. Komenský pohřben ve Valonské kapli v Naardenu
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„U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého
Boha.“ Izaiáš 49,4
Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější
v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu
marná. 1. Korintským 15,58
Židům 12,1–3 Jeremiáš 7,1–15

10. sobota Co řekne Pán, se ihned stane, co on po-
ručí, to rázem jest. Žalm 33,9 R
Ježíš vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni, utiš
se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho. Marek 4,39
Matouš 14,22–33 Jeremiáš 7,16–28

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

Jen něco milovat je málo víc než nic;
vždyť láska z Boha jest a On je bez hranic.

11. neděle Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí
učinil Hospodin. Přísloví 20,12
Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.

Matouš 13,16
Pomoz mi, Pane, ať tě následuji,
bližnímu život stále zasvěcuji.
Sám ve mně zdolej ducha hněvivosti,
odvety zprosti. EZ 479,4

Marek 10,17–27 Efezským 5,15–20 Žalm 119,113–120
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Je-lizdeochota,pakjedarcennýpodletoho,cokdo
má,nepodletoho,conemá.2.Korintským8,12
1.Tesalonickým5,1–8Izaiáš59,15–21

4.pátekKničemuvámnení,žesipřivstáváte,dlou-
hovysedáváte,jídátechlébpracnědobytý;ondává
milémusvémuzaspánku.Žalm127,2Z
VášOtecví,copotřebujete,dřívenežhoprosíte.

Matouš6,8
Ezechiel37,24–28Izaiáš60,1–14

5.sobotaOtecsirotků,obhájcevdovjeBůhvobyd-
lísvémsvatém.Bůh,jenžosaměléusazujevdomě,
vyvádívězněkšťastnémuživotu.Žalm68,6–7
Kdyžnastalvečerasluncezapadalo,přinášelikněmu
všechnynemocnéaposedlé.Celéměstoseshromáž-
diloudveří.Iuzdravilmnohonemocných.

Marek1,32–34
Abakuk2,1–4Izaiáš60,15–22

2.neděleadventní
Napřimteseazvednětehlavy,neboťvaševykoupení
jeblízko.Lukáš21,28

Cílnepomíjivý,kdebytujeBůhsám,
jevsíleodtamtud,nevlidskýchsnaháchtam.

6.neděleZalíbilosemisdělitvám,jakáznamení
ajakédivyučinilnamněBůhnejvyšší.Daniel3,32
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DoJeruzalémapřišlimudrciodvýchoduaptalise:
„Kdejetenprávěnarozenýžidovskýkrál?Uviděli
jsmenavýchodějehohvězduaprotojsmesemu
přišlipoklonit.“Matouš2,1–2P
Lukáš2,1–20Galatským4,4–7Lukáš1,67–80

1.svátekvánoční
Slovosestalotělemapřebývalomezinámi.Spatřili
jsmejehoslávu.Jan1,14

25.pátekBlazelidu,jehožBohemjeHospodin!
Žalm144,15

Hle,zvěstujivámvelikouradost,kterábudeprovše-
chenlid.DnessevámnarodilSpasitel,KristusPán,
vměstěDavidově.Lukáš2,10–11P
Jan1,1–5.9–18Titovi3,4–7Lukáš2,1–14

2.svátekvánoční
DrahájevočíchBožíchsmrtjehozbožných.Oběť
díkůvzdáníchcitoběobětovatavzývatjménoBoží.

Žalm116,15.17F

26.sobotaHle,jehoránuzahojímavyléčím,uzdra-
vímjeazjevímjimhojnostpokoje.Jeremiáš33,6
Pastýřisiřekli:PojďmeaždoBetlémaapodívejmese
nato,cosetamstalo,jaknámPánoznámil.

Lukáš2,15
Židům1,1–14Lukáš2,15–20Skutky6,8–7,60
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Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat
do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li
nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?

Izaiáš 58,7
Viz, kterak lehčí stát se může tíha bědná:
dva v lásce unesou víc než je dvakrát jedna.

1. úterý Hospodin řekl Izákovi: Budiž pohostinu v zemi
této, a budu s tebou, a požehnám tobě.

1.Mojžíšova 26,3 K
V bázni Boží žijte dny svého pozemského života.

1. Petrova 1,17
Židům 10,32–39 Izaiáš 58,1–14

2. středa V Hospodina skládám důvěru svou; kterak
můžete mi radu dávat: „Prchni do hor, jako ptáče
činí!“ Žalm 11,1 H
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
Koloským 1,9–14 Izaiáš 59,1–15

3. čtvrtek Každý přinese, co může dát, podle požeh-
nání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil.

5.Mojžíšova 16,17
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1. neděle po Vánocích
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jed-
norozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

V tmách světa nestačí jen Boží světlo mít;
je nutno nechat se tou září proměnit.

27. neděle Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá
v Hospodinu svou naději. Žalm 40,5 K

Potvrzuje se nám prorocké slovo, a činíte dobře, že
se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě,
dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde
v srdci. 2. Petrova 1,19

Jen tvoje moudrost ví, co k službě sílu dává,
co sobce promění a smutné potěší,
jen za tvé pomoci se zastanu vždy práva
a věrnost pravdě tvé nebude přítěží. EZ 500,5

Lukáš 2,22–40 1. Janova 1,1–4 Žalm 2

28. pondělí Panovník Hospodin dal mi jazyk učed-
níků, abych uměl zemdleného podpírat slovem.

Izaiáš 50,4

I my jsme schopni potěšit druhé, ať jsou v jakémkoli
soužení, jak Bůh potěšuje nás. 2. Korintským 1,4 P

Matouš 2,13–18 Lukáš 2,21–24
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Nechťčinísemnoudále,
courčilpromnesám,
Rádvjehorucestálé
svůjúdělodevzdám.376,4

Lukáš1,26–56Filipským4,4–7Žalm130

21.pondělíTentolidsepřibližujekemněústyactí
měsvýmirty,alesvýmsrdcemseodemnevzdaluje.

Izaiáš29,13
Děti,nemilujmejenslovemajazykem,alečinem,
skutečně!1.Janova3,18P
Zjevení3,7.8.10.11.12Lukáš1,26–38

22.úterýTystálestejnýtrváš,rokůtvýchjebezkon-
ce.Žalm102,28R
JájsemAlfaiOmega,pravíPánBůh,ten,kterýjest
akterýbylakterýpřichází,Všemohoucí.Zjevení1,8
Zjevení22,16.17.20.21Lukáš1,39–56

23.středaKlidněuléhámaklidněspávám,klidně
vstávám,neboťHospodinměchrání.Žalm3,6R
Amen,pravímvám,kdonepřijmeBožíkrálovstvíjako
dítě,jistědoněhonevejde.Marek10,15
Izaiáš7,10–14Lukáš1,57–66

Štědrýden

24.čtvrtekMádušežíznípoBohu,poBohuživou-
cím.KdybudumocipřijítaukážesemiBožítvář?

Žalm42,3Z
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Tenživotbylzjeven,myjsmejejviděli,svědčíme
oněmazvěstujemevámživotvěčný,kterýbyluOtce
anámbylzjeven.1.Janova1,2

Jakjsmeslabí,Panenáš,
kdyžtynejsisnámi,
jakjetěžkánašestráž,
stojíme-lisami!
Jenomstebouspojeni
pravousílumáme,
teboujenpodepřeni
jdouceneklesáme.ZCČSH205,12

Lukáš21,25–33Jakubova5,7–11Žalm68,1–19

7.pondělíProzíravíbudouzářitjakozářeoblohy,
ati,kteřímnohýmdopomáhajíkspravedlnosti,jako
hvězdy,navěkyanavždy.Daniel12,3
JsmetedyposlyKristovými,Bůhvámdomlouvánaši-
miústy;namístěKristověvásprosíme:dejtesesmířit
sBohem!2.Korintským5,20
Izaiáš25,1–8Izaiáš61,1–11

8.úterýPřicházídenHospodinův.Jeblízko.Joel2,1
Podlejehoslibučekámenovénebeanovouzemi,ve
kterýchpřebýváspravedlnost.2.Petrova3,13
Izaiáš26,7–12–15Izaiáš62,1–12

9.středaHospodin,tvůjBůh,těuvádídodobré
země,dozeměspotokyplnýmivody,sprameny
vodpropastnýchtůní.5.Mojžíšova8,7
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29. úterý Vám, kteříž se bojíte jména mého, vzejde
slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích je-
ho. Malachiáš 4,2 K
Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc
stát se Božími dětmi. Jan 1,11–12
1. Janova 4,11–16 Lukáš 2,25–35

30. středa Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi.
Věci minulé nebudou připomínány. Izaiáš 65,17
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na
zemi. Matouš 6,10 K
Izaiáš 63,7–14 Lukáš 2,36–40

Závěr roku
V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K

31. čtvrtek Hospodin vyslyšel mé lkání, Hospodin
přijme mou modlitbu. Žalm 6,10 Z
Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

Jan 16,24
Matouš 13,24–30 Římanům 8,31–39 Lukáš 2,41–52
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Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm,
kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

Vyšli sluhy na svou roli,
ať se všude v světa poli
žeň tvá velká připravuje,
léto věčné přibližuje. 231,4

Matouš 21,1–11 Římanům 13,8–12 Žalm 24

30. pondělí Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se
vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.

Zachariáš 2,12
Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? Bůh jest, jenž
ospravedlňuje. Římanům 8,33 K
1. Petrova 1,8–13 Izaiáš 57,14–21
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OnneušetřilsvéhovlastníhoSyna,alezanászavšecky
jejvydal;jakbynámspolusnímnedarovalvšecko?

Římanům8,32

Zjevení2,1–7Izaiáš63,1–6

10.čtvrtekZjevíseHospodinovaslávaavšechno
tvorstvospolečněspatří,žepromluvilaHospodinova
ústa.Izaiáš40,5

Spatřilijsmejehoslávu,slávu,jakoumáodOtcejed-
norozenýSyn,plnýmilostiapravdy.Jan1,14

2.Korintským5,1–10Izaiáš63,7–16

11.pátekOnjeBůhživýazůstávánavěky,jehokrá-
lovstvíbudeaždokonce.Daniel6,27

JežíšKristusjestvčeraidnes,tentýžinavěky.
Židům13,8K

Zachariáš2,14–17Izaiáš63,17–64,11

12.sobotaHospodine,smilujsenademnou,uzdrav
mě,neboťjsemprotitobězhřešil.Žalm41,5

Modlitbavíryzachránínemocného,Pánjejpozdvih-
ne,adopustil-lisehříchů,budemuodpuštěno.

Jakubova5,15

1.Tesalonickým4,13–18Izaiáš65,1–16
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18.pátekSlyšteslovoHospodinovo!Hospodinve-
depřisobyvatelizemě,protoženenívěrnostiani
milosrdenstvíanipoznáníBohavzemi.Ozeáš4,1
Čiňtepokání,neboťsepřiblížilokrálovstvínebeské!

Matouš3,2
2.Korintským1,18–22Lukáš1,1–17

19.sobotaTvéočiměvidělyvzárodku,všechno
bylozapsánovtvéknize:dnytak,jaksevytvářely,
dřívnežjedinýznichnastal.Žalm139,16
Radujtese,ževašejménajsouzapsánavnebesích.

Lukáš10,20
Izaiáš11,10–13Lukáš1,18–25

4.neděleadventní
RadujtesevPánuvždycky,znovuříkám,radujtese!
Pánjeblízko.Filipským4,4.5b

VztahkBohusvémujetonejvyšší,comám,
azjehoblízkostitakradostprožívám.

20.neděleMilujícíspasenítvéaťříkajívždycky:Ve-
leslavenbudižHospodin.Žalm40,17K
Předurčilnás,abychombylipřijatizajehodětiskrze
JežíšeKrista.Efezským1,5P

Teďnamnějest,bychPánu
darvděčnostisvédal,
bychnitrasvéhobránu
vstřícrádmuzotvíral.
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26. čtvrtek Nyní tedy, Bože náš, děkujeme tobě,
a chválíme jméno slávy tvé. 1. Paralipomenon 29,13 K
Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve
jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,20
1. Tesalonickým 5,9–15 2. Petrova 3,10–18

27. pátek Pane, ty znáš každou moji touhu, žádný
povzdech můj ti není tajný. Žalm 38,10 R
Buďte jisti, že bude-li vaše víra osvědčena, způsobí
vytrvalost. Jakubova 1,3 Ž
Židům 13,10–16 Izaiáš 56,1–8

28. sobota Jako když utěšuje matka, tak vás budu
těšit. Izaiáš 66,13
Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Já jsem živ
a také vy budete živi. Jan 14,18. 19
Zjevení 21,10–27 Izaiáš 56,9–57,13

Začátek nového církevního roku

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

Zachariáš 9,9 K
Je Božím dílem vše, co na světě tu je;
On neviditelně a vskrytu pracuje.

29. neděle Pán vás rozmnoží, vás i vaše děti.
Žalm 115,14 Ku
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Perikopy na rok 2020
01.01. Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 14,1–6
05.01. 2. neděle po Vánocích . . . . . . . . . . . Iz 61,1–11
06.01. Zjevení Páně – Epifanias . . . . . . . . . . Ef 3,1–7
12.01. 1. neděle po Zjevení Páně . . . . . . Mt 3,13–17
19.01. 2. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . . Jr 14,1–9
26.01. 3. neděle po Zjevení Páně . . . . . Sk 10,21–35
02.02. Poslední neděle po Zjevení . . . . . . Zj 1,9–18
09.02. Septuagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt 20,1–16
16.02. Sexagesimae . . . . . . . . . . . . . . Ez 2,1–10; 3,1–3
23.02. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 18,31–43
01.03. Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gn 3,1–24
08.03. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ř 5,1–11
15.03. Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 9,57–62
22.03. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 66,10–14
29.03. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žd 13,12–14
05.04. Květná neděle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk 14,1–9
09.04. Zelený Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . . Ex 12,1–14
10.04. Velký Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2K 5,14–21
12.04. Velikonoční neděle . . . . . . . . . . . . 1K 15,12–28
13.04. Velikonoční pondělí . . . . . . . . . . . . L 24,36–45
19.04. Quasimodogeniti . . . . . . . . . . . . . . Iz 40,26–31
26.04. Misericordias Domini . . . . . . . . . . 1Pt 2,21–25
03.05. Jubilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 15,1–8
10.05. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Pa 5,2–14
17.05. Rogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt 6,5–15
21.05. Nanebevstoupení Páně . . . . . . . . . . J 17,20–26
24.05. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jr 31,31–34
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15.úterýŠalomounsemodlil:Tyjsizachovalsvému
služebníku,mémuotciDavidovi,to,cojsimupřislí-
bil.Naplniljsito,jakjedneszřejmé.

1.Královská8,24

PochválenbuďHospodin,BůhIzraele,protožena-
vštívilavykoupilsvůjlidavzbudilnámmocného
spasitelezroduDavida,svéhoslužebníka.

Lukáš1,68–69

Matouš3,7–12Izaiáš66,1–4

16.středaTyjsitenBůhsilný,jenžčiníšdivnévěci;
uvedljsivznámostmezinárodysílusvou.

Žalm77,15K

Bůhchtělsvémusvatémulidudátpoznat,jakbohatá
jeslávajehotajemstvímezipohany:JetoKristusmezi
vámi,vněmmátenadějinaBožíslávu.

Koloským1,26–27

Izaiáš45,1–8Izaiáš66,5–17

17.čtvrtekJenadějeprotvépotomstvo,jevýrok
Hospodinův.Synovésevrátínasvéúzemí.

Jeremiáš31,17

Hle,stojímpřededveřmiatluču;zaslechne-likdo
můjhlasaotevřemi,vejdukněmuabudusním
večeřetaonsemnou.Zjevení3,20

Lukáš1,26–38Izaiáš66,18–24
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3.neděleadventní
PřipravtenapoušticestuHospodinu!PanovníkHos-
podinpřicházísmocí.Izaiáš40,3.10

Tam,lidskévztahykdesestalypustinou,
Bůhvcházíobnovitježivnouláskousvou.

13.neděleZnichžnenížádnéhotoběpodobného,
óHospodine;velikýjsi,ijménotvévelikéjestvmoci.

Jeremiáš10,6K

Myjsmespatřiliadosvědčujeme,žeOtecposlalSyna,
abybylSpasitelemsvěta.1.Janova4,14

Ačtakčastodivnéjsou
cesty,jimižonměvodí,
vím,žeonjdepředemnou,
aměposlézvysvobodí:
cíltěchjehodivnýchcest
otevřenénebejest.EZ248,3

Lukáš1,67–791.Korintským4,1–5Žalm68,20–36
1620SněmMoravanůvBrněkapitulujepředcísařskýmvojskem

14.pondělíKdyžsoudovétvojidějísenazemi,oby-
vateléokršlkuzemskéhoučísespravedlnosti.

Izaiáš26,9K

Ten,jenždávásíměrozsevačiachlébkjídlu,po-
skytnearozmnožívašesíměadávzrůstplodůmvaší
spravedlnosti.2.Korintským9,10S

Ozeáš14,2–10Izaiáš65,17–25

144

31.05. Neděle svatodušní . . . . . . . . . . . . . . . Sk 2,1–21
01.06. Svatodušní pondělí . . . . . . . . . . . . . J 20,19–23
07.06. Neděle sv. Trojice . . . . . . . . . . . . . . Nu 6,22–27
14.06. 1. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Sk 4,32–37
21.06. 2. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mt 11,25–30
24.06. 2. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mt 11,11–19
28.06. 3. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Mi 7,18–20
05.07. 4. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Ř 12,17–21
12.07. 5. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . L 5,1–11
19.07. 6. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Dt 7,6–12
26.07. 7. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Žd 13,1–3
02.08. 8. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . . J 9,1–7
09.08. 9. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . Jr 1,4–10
16.08. 10. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Ř 11,25–32
23.08. 11. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . L 18,9–14
30.08. 12. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . 1K 3,9–17
06.09. 13. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . Sk 6,1–7
13.09. 14. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . L 19,1–10
20.09. 15. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Gn 2,4–25
27.09. 16. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . 2Tm 1,7–10
04.10. Den díkůvzdání za úrodu . . . . . . . Mk 8,1–9
11.10. 18. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Dt 30,11–14
18.10. 19. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Ef 4,22–32
25.10. 20. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mk 2,23–28
31.10. Den reformace . . . . . . . . . . . . . . . Mt 10,26–33
01.11. 21. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mt 10,34–39
08.11. 22. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . 1Te 5,1–11
15.11. 23. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . L 16,1–9
18.11. Den přímluv a modliteb . . . . . . . . Iz 1,10–18

129 LISTOPAD

23. pondělí Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale
i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych
oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdepta-
ných. Izaiáš 57,15

Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože
byli jako ovce bez pastýře. Marek 6,34

Židům 12,18–25 2. Petrova 2,1–11
1620 Ferdinand II. přestřihl a zrušil Rudolfův majestát

24. úterý Všecky končiny země vidí spasení Boha
našeho. Žalm 98,3 K

Což se přichází s lampou, aby byla umístěna pod
nádobu nebo pod postel? Ne aby byla postavena na
svícen? Marek 4,21 P

1. Petrova 1,13–21 2. Petrova 2,12–22

25. středa Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji
se maží, ale nad těžkou ranou se netrápí. Amos 6,6

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; napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí
v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať si
střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi
pravý život. 1. Timoteovi 6,17–19

1. Korintským 3,9–15 2. Petrova 3,1–9
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AdresářOchranovskéhoseniorátupři
Českobratrskécírkvievangelické–
misijníprovincieJednotybratrské

http://www.jednotabratrska.cz
http://www.evangnet.cz/cce/seniorat/ochranovsky

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

Kurátor:RobertBubeník
Ne+Nb9.30,Bhstředa18.00
AdministrovánozPrahy

Potštejn
Českýchbratří10,PSČ51743
e-mail:ochranovskysborpotstejn@seznam.cz
web:https://www.evangelicipotstejn.cz

Kazatel(D):JaromírStrádal(∗1962)
tel.603485601;jaromir.stradal@evangnet.cz

Kurátor:DanielVacovský
mobil:604554756
e-mail:daniel.vacovsky@seznam.cz

Ne+Nb9.30(od9.00chvály),Bhstředa18.00

156
148

Misijní území
• Angola
• Belize
• Centrální jižní Tanzánie
• Francouzská Guyana
• Garífuna (na Kajmanských ostrovech)
• Haiti
• Iringa
• Jižní Asie
• Keňa
• Mbozi
• Peru
• Ruvuma a Njombe
• Rwanda
• Sierra Leone
• Sud Kivu (Kongo) a Katanga
• Uganda
• Zanzibar

Díla Jednoty
• Hvězdné návrší (domov pro mentálně postižené

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

157
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Praha
Rektorská498/2,10800Praha10–Malešice
Korespond.adresa:Čajkovského8,13000Praha3

e-mail:uf.praga@centrum.cz
web:https://malesice.evangnet.cz

https://www.facebook.com/milicovakaple
Kazatelka(D):EvaŠormová(∗1956)

tel.222716862;mobil:731682044
e-mail:sormovaeva@seznam.cz

Kurátorka:EvaKejřováe-mail:evakej@atlas.cz
Ne+Nb9.30,Bhúterý18.00
Děti–vizwebovéstránky
Úředníhodiny:úterý14-17,středa13-16,čtvrtek14-18

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

tel.720268669;hana.jaluskova@evangnet.cz
Kurátorka:IrenaVotočková
Ne9.30,Doúterý+pátek13.30–15.00

Tanvald
Hlavní91,46851Smržovka;tel.737976030
Ne14.00Tanvald–Smržovka(3.nedělevměsíci)
AdministrovánozTurnova
Kazatelskástanice:Kořenov–kostelíček

Nečerven–září10.00
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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. Kuba
29. Labrador
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Turnov
NaSboře80,PSČ51101
e-mail:turnov@evangnet.cz
web:http://jednotabratrskacbce-turnov.cz

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

Kurátorka:JitkaPernerová
Ne+Nb9.30(2.nedělerodinné),Dostředa16.00
Bh2.a4.středavměsíci10.00a3.úterý19.00

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

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

ŽeleznýBrod
Komenského603,PSČ46822
e-mail:zelezny-brod@evangnet.cz
web:http://www.jbzb.cz

Kurátorka:MarcelaPallová,tel.606300160
Ne9.00,Bhpátek17.00;AdministrovánozTurnova
Kazatelskástanice:Koberovy,Smrčí41

Zkratky
(P)–presbyter(D)–diakon
Ne–nedělníshromážděníBh–biblickáhodina
Nb–dětskánedělníbesídkaDo–dorost
Děti–předškoláci,školáčciMl–mládež
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Poznámky

146

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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Seniorátnívýbor
senior:OndřejHalama(∗1956)
tel.737976030;ondrej.halama@tiscali.cz

náměstekseniora:EvaŠormová(∗1956)
tel.222716862;mobil:604353326
e-mail:sormovaeva@seznam.cz

seniorátníkurátor:VojtěchMarek(∗1947)
tel.732455413

náměstekkurátora:JanaNejmanová(∗1961)

SynodníradaČeskobratrskécírkveevangelické
Jungmannova9,P.O.Box466,11121Praha1
tel.224999211;e-mail:sekretariat@e-cirkev.cz

ŘeditelstvíEvropskékontinentálníprovincie
EvangelischeBrüder-Unität
web:http://www.ebu.de/

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

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

CBZeist:Zusterplain20,NL–3703
tel.0031–30/6924833;fax:0031–30/6919639
e-mail:info@ebg.nl
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Kazatelépovolaníkjinéslužbě
docentnaETFUK:JindřichHalamajr.(∗1952)

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

Pověřenéproprácisesestrami
LibušeBernardová(∗1952)

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

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

Poradníodbormládeže
e-mail:ochranovska-mladez@evangnet.cz
web:http://www.jednotabratrska.cz/mladez
EvaŠormová,604353326;sormovaeva@seznam.cz
IvaZastko,604802398;spatenkovaiva@seznam.cz

Namateřskédovolené
DagmarKubíčková(∗1981)

tel.608155113;dagmar.oupicka@evangnet.cz

Emerité
MiroslavMatouš(∗1921)

Oblouková38,10100Praha10–Vršovice
tel.733684083

Vdovyavdovcipokazatelích
JanaPolmová-Uhlířová(∗1949)

Hesla Jednoty bratrské 2020
Dle německé předlohy „Die Losungen der Herrnhuter
Brüdergemeine für das Jahr 2020“ do češtiny převedl
Miroslav Matouš. Sazbu v programu TEX za použití rodiny
písem Jannon Text Moderne a obálku připravili Slávek
a Petr Heřmanovi.

Poděkování patří E. Beckerovi za databázi Losungen 2020,
J. Justovi z HÚ AV ČR za cenné připomínky, T. Kubíčkovi,
J. Dufkovi a M. Chmelařové z Moravské zemské knihovny
v Brně, J. Křečkové z Národního archivu a M. Sekerovi,
Z. Mužíkovi, R. Šípkovi a J. Lhotské z Knihovny Národního
muzea za obstarání snímků, manželce Aleně za pomoc
i toleranci, Nadě, Pavlovi a Matoušovi za pomoc při
korekturách 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 srpnu 2019 jako svou 23. publikaci.

Vydání druhé, opravené; 160 stran formátu A6 + obálka
s předsádkami.
Náklad 3400 výtisků brožovaných, 200 výtisků v pevné
vazbě a elektronicky ve formátu PDF.

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
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22.11. Poslední neděle církevního roku . . Zj 21,1–7
29.11. 1. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . Mt 21,1–11
06.12. 2. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . L 21,25–33
13.12. 3. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . L 1,67–79
20.12. 4. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . L 1,26–56
24.12. Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 2,1–20
25.12. 1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . J 1,1–5.9–18
26.12. 2. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . Mt 1,18–25
26.12. Štěpána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,16–22
27.12. 1. neděle po Vánocích . . . . . . . . . . . L 2,22–40
31.12. Závěr roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt 13,24–30


