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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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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



5

Výročí 2020

1620 – koho by při tom nebodlo u srdce?
Ve škole jsem nijak v dějepise nevynikal, byl mi

z duše odporný, biflování letopočtů nebylo mou sil-
nou stránkou. S jedinou výjimkou – kterou byl rok
1620. Veškerou historii jsem si potom dělil na dvě
období – co bylo před Bílou horou a co bylo po ní.
Jiráska jsem jako malý kluk hltal stejně, jako kovboj-

ky. A táhlo mi už na 20. rok, když jsem křtem vstoupil
do tehdejší Jednoty bratrské. Často jsem ještě slýchá-
val ty stesky, co ti katolíci, co ti jezovité, jak nám to
tehdy zavařili, exil, rekatolizace, Komenský, baroko,
300 let poroby a temna. (A přitom v dobách norma-
lizace jsme měli celkem dobré ekumenické vztahy.)
Jak se s tím vypořádat?
Už několik let se snažím sám sebe i další čtenáře

připravit na letošní rok, kdy si budeme toto neslavné
400. výročí připomínat. Nejsem historik – proto ale-
spoň ta průběžná letmá připomenutí událostí, které
k Bílé hoře postupně vedly. Jak to probíhalo, když
se konečně příslušníci jednoty bratrské a další evan-
gelíci na čas dostali k moci? Každému k modlitbám
a vlastnímu zamyšlení.
Co můžeme letos očekávat? Pořady v rozhlase a te-

levizi, učené debaty, blogy na Internetu, diskuse stej-
né, jako v případě pokusu o obnovení Mariánského
sloupu? Anebo (konečně) někdo z evangelické strany
veřejně přizná a alespoň symbolicky se omluví za spo-
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lupodíl na hrůzách třicetileté války, kterou stavovské
povstání rozpoutalo, se všemi následky?

Mikuláš Dačický z Heslova: Stala se jest tu hanba,
lehkost, posměch Čechuom a potracena starobylá chvála
česká, následující pak zhouba a žalost převeliká! ...
Tak hle pán buoh na Čechy dopustiti a je trestati
ráčil a to bez pochybnosti pro hříchy jich, pejchu,
marnost, nesvornost, nespravedlnost et cetera. Nebo
zůstavaje před tím v marnostech a rozkošech světa tohoto,
nesmírnou nádhernost v šatstvu bohatém, kroji, mustry
rozličnými potvornými starým Čechuom, předkům svým
nepovědomými, páchali a provozovali v slavném hodování
a pangetování, s soužením chudých lidí, jenž se práva
a spravedlnosti dovolati nemohouce, úpěli, k Bohu na
pomstu volali a žalovali et cetera.

27 lidí bylo v následujícím roce na Staroměstském
rynku exemplárně popraveno, ale většina (více jak
milion) obyvatel pak musela přestoupit na cizí víru
anebo odejít do exilu. Bylo vše ztraceno?

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy naši-
mi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase
navrátí, ó lide český! – je známý citát z Kšaftu umírající
matky jednoty bratrské Jana Amose Komenského, jehož
350. výročí úmrtí také letos v listopadu vzpomeneme.

Jak známe, „skryté semeno“ po dalších padesáti le-
tech (v roce 1722) vyrašilo v Sasku na panství hraběte
Zinzendorfa v podobě „obnovené jednoty bratrské“.
Ale „podhoubí“ již bylo připravené. Připomeňme si
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alespoň jednu pozoruhodnou postavu exulanta, který
nerezignoval:
Václav Kleych (nar. 1678), žijící v Lažanech u Li-

tomyšle, v srdci stále nesl českobratrskou víru svých
předků a přechovával studoval Bibli kralickou a další
zapovězené knihy. Byv vyzrazen, uprchl s manželkou
a dcerami až do saské Žitavy (1705). Živil se prací
svých rukou a přitom pilně studoval němčinu a lati-
nu. A z uspořených peněz vydal mnoho knih, které
pak sám tajně kolportoval svým souvěrcům do Čech,
na Moravu, Slezsko i na Slovensko. Jednalo se o malé
„špalíčky“, které bylo lze snadno skrýt či nosit s sebou
v kapse.
V roce 1720 tak v Žitavě vydal Nowý Zákon Pana

a Spasytele nasseho Gežjsse Krýsta, z něhož jsme na obál-
ku letošních Hesel použili verše Markova evangelia
9,23–24, které tak dobře korespondují i s nadějí Jana
Amose Komenského a dalších pobělohorských exu-
lantů:

A GEžjš řekl gemu: Můžessli tomu wěřiti:
wsseckoť gest možné wěřjcýmu.
A y hned zwolaw otec mládence toho s slzami, řekl:
Wěřjm Pane, spomoz nedowěře mé.

Váš vydavatel Petr Heřman
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Použité překlady bible, písně a verše
Biblické verše jsou přednostně vybírány z Ekume-

nického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového
zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005
(podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svo-
lením ČBS.
Asi v sedmině případů – kde byl text přesnější či

přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti
pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická,
poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka
svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písme-
nem K za číslem verše.

V další sedmině případů, kdy s ohledem na předlo-
hu v německých Losungen byly výše uvedené překlady
málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů –
označeno příslušným písmenem za číslem verše:
B21 – Bible 21 https://www.bible21.cz/online
F – Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich 1998
H – Dr. Jan Hejčl: Bible česká; Praha 1930
J – Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dag-
mar Halasovi); Karmelitánské nakladatelství, 2010

Ku – P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a
kantik římského breviáře; Křesťanská akademie,
Řím 1970

MP – Miloš Pavlík: Bible – Pavlíkův studijní překlad;
Kvartus Media k.s., Kroměříž 1014

P – Nový zákon – z původního řeckého znění přel.
Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 1970
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R – Hlas Páně tříští cedry – Žalmy v překladu Václava
Renče; Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří
2010

S – Bible česká – Dr. Jan Lad. Sýkora; Praha 1922–23
Š – Písmo – Vladimír Šrámek; ve čtyřech svazcích:
Praha Sfinx 1947 – Melantrich 1951

Z – Jan Zeman: Žalmy; Brno 1946.
Ž – Nový zákon, z řečtiny přeložil František Žilka;
Kalich v ÚCN, Praha 1970

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly
vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání,
Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky
je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.
U písní z jiných zpěvníků platí následující označení:
EZ – Evangelický zpěvník, Synodní rada Česko-

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

ha 2004
ZCČSH – Zpěvník Církve československé husitské

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

Dvojverší, laděná k heslům měsíců a týdnů, vy-
bral Miroslav Matouš ze své dosud nevydané básnické
sbírky Postřehy.
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Vysvětlení k soustavě Hesel
Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva či více

obsahově souvisejících textů:
• Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoroč-

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

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

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

den. Neděle jsou zakončeny odkazy na čtení z evan-
gelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu;
podobně je tomu u jiných významných dní. Doporu-
čené texty kázání (označené v originále jako Predigt)
uvádíme zvlášť jakožto Perikopy na str. 143.
Všední dny jsou zakončeny odkazy do dvou bib-

lických míst pro každodenní čtení: První čtení je vy-
bíráno z lekcionáře vydaného luterskou liturgickou
konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne
a nedělní evangelium). Na druhémmístě stojí průběž-
né čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für
Bibellesen), které během čtyř let projde celým No-
vým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími kni-
hami Starého zákona (letos: 1Kr, Iz 56–66, Jr, Pl, Mi;
Mk, L 1–2, 1K, 2K, 1Tm, Tt, Fm, 1P, 2P). ÖAB vybírá
rovněž hesla měsíců a heslo roku.
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Denní modlitby

Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za
Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za
požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení nedě-
le. Probuzení a obnova duchovního života, jednota
v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a je-
jich společné svědectví.

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

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

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

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

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

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

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

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

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým
pásmům
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Modlitební stráž České misijní provincie
(Ochranovského seniorátu při ČCE)
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
16–20Žel. 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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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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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
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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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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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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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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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15. středa Hospodin Gedeona uklidnil: „Pokoj tobě;
neboj se, nezemřeš.“ I vybudoval tam Gedeón Hos-
podinu oltář a nazval jej: „Hospodin je pokoj.“

Soudců 6,23–24
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli
milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Židům 4,16
Římanům 8,26–30 Marek 3,7–12
1620 Česko-Uherská konfederační smlouva

16. čtvrtek Milosrdenství tvého, Hospodine, plná
jest země, ustanovením svým vyuč mne.

Žalm 119,64 K
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dob-
ré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve
spravedlnosti. 2. Timoteovi 3,16
Efezským 1,3–10 Marek 3,13–19

17. pátek Mojžíš a Áron předstoupili před faraóna
a řekli mu: „Toto praví Hospodin: Propusť můj lid,
aby mi sloužil.“ 2.Mojžíšova 10,3
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy
obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Matouš 10,16
Koloským 2,1–7 Marek 3,20–30

18. sobota Který bůh na nebi nebo na zemi by do-
vedl vykonat takové činy a takové skutky jako ty!

5.Mojžíšova 3,24
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Z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď
sláva na věky! Římanům 11,36
Matouš 6,6–13 Marek 3,31–35

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

Vím, hřivny veškeré jsou darem nebeským;
jen k nezdařilosti se hlásím jménem svým.

19. neděle Když se svévolník odvrátí od své zvůle,
jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti,
zachová svou duši při životě. Ezechiel 18,27
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí:
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.

1. Timoteovi 1,15
Nerozeznám dobře okraj propasti,
nevím, je-li na krok dosti místa.
Strach mám, abych neupadl do pasti,
kterou na mne pokušení chystá.
Řekni slovo, řekni slovo, Pane,
ať pomine tahle šedá tma,
řekni slovo a zázrak se stane,
uzdravena bude duše má. EZD 692,2

Jan 2,1–11 1. Korintským 2,1–10 Žalm 133

20. pondělí Blaze člověku, jemuž Hospodin nepra-
vost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.

Žalm 32,2
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Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je
z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista.

2. Korintským 5,17–18

5.Mojžíšova 4,5–13 1. Korintským 1,1–9

21. úterý Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás
vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky.
Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit
zpříma. 3.Mojžíšova 26,13

Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně
a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.

Galatským 5,1

Římanům 9,31–10,8 1. Korintským 1,10–17

22. středa Jestliže nevěříte, jistě že neostojíte.
Izaiáš 7,9 K

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života,
k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dob-
rým vyznáním před mnoha svědky. 1. Timoteovi 6,12

Galatským 5,1–6 1. Korintským 1,18–25

23. čtvrtek Vytrhl jsi mou duši ze smrti, mé oči od
slz, mou nohu od pádu. Žalm 116,8 Z

Ježíš vysvobodil ty, kteří jsou strachem ze smrti po
celý život zotročeni. Židům 2,15 Ž

Skutky 15,22–31 1. Korintským 1,26–31
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24. pátek Ponížen bude zpupný pohled člověka, se-
hnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vy-
výšen jedině Hospodin. Izaiáš 2,11
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co
člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7
Jeremiáš 14,1–9 1. Korintským 2,1–9

25. sobota Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel?
Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není
zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout
nelze. Izaiáš 40,28
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a poko-
jem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha
svatého. Římanům 15,13
5.Mojžíšova 33,1–16 1. Korintským 2,10–16

Neděle Bible

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

Až všichni sejdou se, jak psáno, ze všech stran,
kéž v plném počtu nás tam objeví náš Pán!

26. neděle Ty ovládáš nezkrotné moře, ty poutáš je-
ho vzduté vlny. Žalm 89,10 Ku
Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem.

2. Tesalonickým 3,16
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Svit víry budí lásky žár
i naději, jíž není zmar,
i doufanlivé vzývání,
jež strach a úzkost zahání. 312,4

Matouš 8,5–13 Římanům 1,13–17 Žalm 86

27. pondělí Kdo od počátku povolává všechna po-
kolení? Já, Hospodin, jsem první, já budu též u po-
sledních věcí. Izaiáš 41,4
Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou
zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista.

Skutky 10,36 P
Skutky 16,9–15 1. Korintským 3,1–8

28. úterý Co Bůh rozboří, nikdo nezbuduje, zavře
dveře za někým a otevřít je nelze. Jób 12,14
Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davi-
dův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá,
nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel
jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.

Zjevení 3,7–8
Římanům 15,7–13 1. Korintským 3,9–17

29. středa Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot
doutnající. Izaiáš 42,3
Syn člověka přišel hledat a zachránit, co je ztraceno.

Lukáš 19,10 P
Rút 1,1–21 1. Korintským 3,18–23
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30. čtvrtek Nebudeš nadržovat nemajetnému ani
brát ohled na mocného. 3.Mojžíšova 19,15
Jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, ne-
smíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jakubova 2,1
Skutky 13,42–52 1. Korintským 4,1–5

31. pátek Vylila jsem duši svou před Hospodinem.
1. Samuelova 1,15 K

Uvrhněte všecku starost na něj, vždyť jemu na vás
záleží. 1. Petrova 5,7 Ž
Koloským 1,24–29 1. Korintským 4,6–13
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Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!
1. Korintským 7,23

Už není zotročen svou duší člověk ten,
jenž ví, že v Bohu svém je navždy svoboden.

1. sobota Ó kdybys byl šetřil přikázaní mých, bylť
by jako potok pokoj tvůj, a spravedlnost tvá jako vlny
mořské. Izaiáš 48,18 K

Ježíše Krista nám Bůh poslal jakožto dárce moudrosti,
spravedlnosti, posvěcení a vykoupení.

1. Korintským 1,30 P

Zjevení 15,1–4 1. Korintským 4,14–21

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

Ta sláva z výsosti má vzejít nad tebou;
co jediná má být i věčnou slávou tvou.

2. neděle Panovník Hospodin je moje pomoc, proto
nemohu být potupen. Izaiáš 50,7

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím
jako svědek. Skutky 26,22
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Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
protož k nebes výšinám
hleďme s důvěrností,
odkud pomoc přichází
nám vždy v pravé době,
tam, kde duše nachází
nové síly v mdlobě. EZ 550,1

Matouš 17,1–9 2. Korintským 4,6–10 Žalm 135

3. pondělí Přijdou k Hospodinu a budou se stydět
všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. Izaiáš 45,24
Každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kris-
tus je Pán. Filipanům 2,11 P
2. Korintským 3,9–18 1. Korintským 5,1–8

4. úterý Chudé a nuzné, kteříž hledají vody, an jí
není, jejichž jazyk žízní prahne, já Hospodin vyslyším.

Izaiáš 41,17 K
Jáť žíznivému dám z studnice vody živé darmo.

Zjevení 21,6 K
Jan 1,43–51 1. Korintským 5,9–13

5. středa Hospodin vysvobodil mne, a protož písně
zpívati budeme po všecky dny života našeho v domě
Hospodinově. Izaiáš 38,20 K
Chromý vyskočil, vzpřímil se a začal chodit. Vešel
s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Bo-
ha. Skutky 3,8
Jan 3,31–36 1. Korintským 6,1–11
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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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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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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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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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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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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
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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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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
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BŘEZEN
Co vám říkám, říkám všem: Bděte! Marek 13,37

Je čas, kdy dobré je se k spánku uložit,
je čas, kdy nezbytné je neusnout a bdít.

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

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

Nechť stíny nejistot se šíří nocí temnou,
mám světlo jistoty, já vím, že Bůh je se mnou.

1. neděle Děkuji ti, že jsi mi odpověděl a že ses mi
stal pomocí. Žalm 118,21 Z
Ježíš řekl ženě: Dcero, víra tvá tě uzdravila, jdiž u po-
koji, a buď zproštěna od trápení svého.

Marek 5,34 K
Tvůj jsem já, tvůj věčně býti
žádám, rač mne sobě míti,
nepouštěj ke mně žádnému,
můj Bože, práva jinému! 378,2

Matouš 4,1–11 Židům 4,14–16 Žalm 91
1457 Začátek jednoty bratrské v Čechách

2. pondělí Na soudu opět zavládne spravedlnost,
půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce.

Žalm 94,15
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Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše
dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

Matouš 5,16 K

2. Tesalonickým 3,1–5 1. Korintským 12,31–13,7

3. úterý Hospodine, netrestej mě ve svém hněvě,
nekárej mě ve svém rozhorlení! Žalm 6,2 Z

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hně-
vu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Je-
žíše Krista. 1. Tesalonickým 5,9

Jób 1,1–22 1. Korintským 13,8–13

4. středa Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte
v Hospodina. Žalm 115,11

Bůh ať vás uvnitř posílí, abyste pochopili, co čeká na
ty, které on povolal, jak přebohatě se projevuje vůči
těm,kterým se dostalo jeho posvěcení.

Efezským 1,18 Z

5.Mojžíšova 8,11–18 1. Korintským 14,1–5

5. čtvrtek Budeš dbát na přikázání Hospodina, svého
Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.

5.Mojžíšova 8,6

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvěd-
čen. 2. Timoteovi 3,14

Jakubova 4,1–10 1. Korintským 14,6–19
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Ženy zvou ke světovému dni modliteb

6. pátek Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se
uši hluchých. Izaiáš 35,5
Chudým se zvěstuje evangelium. Matouš 11,5
Židům 2,11–18 1. Korintským 14,20–25

7. sobota Mluvte každý svému bližnímu pravdu, vy-
nášejte ve svých branách pokojný soud.

Zachariáš 8,16
Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje
z pravdy. 1. Korintským 13,6
Římanům 6,12–18 1. Korintským 14,26–40

Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere
(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.

Žalm 25,6)

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

Ó věz, že housenka má motýla kdes v sobě,
sic jinak zemřela by v zámotku co v hrobě.

8. neděle Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke
svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle
práva, a neponeseš následky jeho hříchu.

3.Mojžíšova 19,17
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Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pro-
následují, abyste byli syny nebeského Otce.

Matouš 5,44–45
Sij lásku, chceš-li lásky plod,
sij mír, vžyť tobě bude zrát,
sij záři dovnitř skal a vod
a v domov světla smíš se brát. ZCČSH 200,3

Jan 3,14–21 Římanům 5,1–11 Žalm 123

9. pondělí Vaše nepravosti všechno narušily.
Jeremiáš 5,25

Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
Římanům 7,19

1.Mojžíšova 37,3–4.12–36 Marek 10,32–34

10. úterý Hospodin je světlo mé a moje spása, koho
bych se bál? Žalm 27,1
Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly,
lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7
Jób 2,1–10 Marek 10,35–45

11. středa Všechno dílo Krále nebes je pravda, jeho
cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit.

Daniel 4,34
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí
svým duším. Matouš 11,29
Jan 16,29–33 Marek 10,46–52
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12. čtvrtek Zasaď se o mou při, a ochraň mne; pro
řeč svou obživ mne. Žalm 119,154 K
Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte
proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“
On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo ne-
vyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle
něho. Skutky 8,30–31
1. Janova 1,8–2,6 Marek 11,1–11

13. pátek Nebudeš zlořečit hluchému a slepému ne-
položíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého
Boha. 3.Mojžíšova 19,14
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kris-
tův. Galatským 6,2 K
2. Korintským 13,3–9 Marek 11,12–19

14. sobota Nebo u tebe jest studnice života, a v svět-
le tvém světlo vidíme. Žalm 36,10 K
Kdo má Syna, má život. 1. Janova 5,12
Galatským 2,16–21 Marek 11,20–25

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

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

Jít může kupředu, kdo poznal, kde je cíl
a nenavrací se už tam, kde dříve byl.
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15. neděle Bůh řekl Šalamounovi: Protože jsi pro sebe
nežádal ani dlouhý věk, ani bohatství, ani bezživotí
svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při
soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov.

1. Královská 3,11–12
Hledejte především jeho království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

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

Lukáš 9,57–62 Efezským 5,1–9 Žalm 129
1420 Ve Vratislavi smýkán koňmi a upálen Jan Krása

16. pondělí Budu volat k Bohu, Nejvyššímu, k Bohu,
který to při mně dokoná. Žalm 57,3 Z
Kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

Marek 13,13 Ž
Lukáš 14,25–35 Marek 11,27–33

17. úterý Tvůj služebník se nechává tvými zákony
varovat. Žalm 19,12 Př
Cvič se ve zbožnosti! 1. Timoteovi 4,7
Jób 7,11–21 Marek 12,1–12
1420 Ve Vratislavi vyhlášena kruciáda proti husitům, velí Zikmund.
1620 Umučen Jan Sarkander.
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18. středa To vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš
v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš
ruku a nasytí se dobrým. Žalm 104,27–28

Okusili jste, že Pán je dobrý. 1. Petrova 2,3

Matouš 13,44–46 Marek 12,13–17

19. čtvrtek Hospodin se obracel k Izraeli pro svou
smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem; nechtěl
je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl.

2. Královská 13,23

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
Římanům 11,29

Matouš 19,16–26 Marek 12,18–27

20. pátek Pán mě ve zlý den schová ve svém stánku,
ukryje mě v skrýši svého stanu. Žalm 27,5

Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování
a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem
silný. 2. Korintským 12,10

Matouš 10,34–39 Marek 12,28–34

21. sobota Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude
děsit. 3.Mojžíšova 26,6

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude stře-
žit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

Galatským 6,11–18 Marek 12,35–37
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Laetare
(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10)

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

Jan 12,24

Co platno, že si svět tvých hodnot tolik cení,
když v slávu věčnou Bůh tvou slávu nepromění?

22. neděle Bůh v nebesích odhaluje tajemství.
Daniel 2,28

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a po-
znání. Koloským 2,3

Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení. 159,1

Jan 12,20–24 2. Korintským 1,3–7 Žalm 122

23. pondělí Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil
nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše,
co je na ní, moře i vše, co je v nich. Nehemiáš 9,6
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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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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
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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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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
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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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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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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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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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15. středa Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou; v ničem
jsi nestrádal. 5.Mojžíšova 2,7

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mno-
hé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, máme
proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chu-
dí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece
nám patří vše. 2. Korintským 6,4.10

Jan 20,11–18 1. Korintským 15,12–19

16. čtvrtek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních
očích a pokládají se za rozumné. Izaiáš 5,21 J

My jsme přijali ducha ne světa, ale ducha Božího,
abychom chápali, co nám Bůh z milosti udělil.

1. Korintským 2,12 Ž

Jan 21,1–14 1. Korintským 15,20–28

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

A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a za-
chová k království svému nebeskému.

2. Timoteovi 4,18 K

Lukáš 24,36–47 1. Korintským 15,29–34

18. sobota I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaš-
tovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid
nezná Hospodinovy řády. Jeremiáš 8,7
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On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho
hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých
skutcích. Titovi 2,14

Lukáš 24,1–12 1. Korintským 15,35–49

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

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
Hleď vzhůru: život – smrt, to není vše a nic,
Svůj čas má noc a den, tvé bytí rub a líc.

19. neděle Chránil svůj lid jako zřítelnici oka.
5.Mojžíšova 32,10

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo
dát vám království. Lukáš 12,32

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

Jan 20,19–29 1. Petrova 1,3–9 Žalm 16
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20. pondělí Důvěrně jsem se s Abrahamem sblížil,
aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po
něm: „Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle
spravedlnosti a práva.“ 1.Mojžíšova 18,19
Když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se slu-
žebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení,
a čeká vás život věčný. Římanům 6,22
1.Mojžíšova 32,22–32 1. Korintským 15,50–58

21. úterý Daniel byl z jámy vytažen a nebyla na něm
shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha.

Daniel 6,24
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a sil-
ní! 1. Korintským 16,13
Jób 42,7–17 1. Korintským 16,1–12

22. středa Přísahal jsem ti a vešel s tebou v smlouvu,
je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou.

Ezechiel 16,8
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu
Ježíši. Galatským 3,26
Izaiáš 66,6–13 1. Korintským 16,13–24

23. čtvrtek Já jsem tě utvořil, jsi mým služebníkem,
Izraeli, nezapomenu na tebe. Izaiáš 44,21 J
Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

Židům 10,35
Jan 17,9–19 1. Petrova 1,1–12
1420 Narodil se Jiří z Poděbrad. Ukončení příměří v husitské Praze.
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24. pátek Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s ná-
mi. Jeremiáš 14,21

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se
svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

1. Korintským 1,9

1. Petrova 2,1–10 1. Petrova 1,13–16

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

5.Mojžíšova 30,9

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako
já zachovávám přikázání svéhoOtce a zůstávám v jeho
lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve
vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,10–11

Skutky 8,26–39 1. Petrova 1,17–21

Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země

Žalm 33,5)

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

Jan 10,11. 27.28
Věz: dodržuješ-li řád svatý Hospodina,
pak nepotřebná jsou ti přikázání jiná.

26. neděle V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi
odpověděl. Jonáš 2,3
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Přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos,
a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě
ho prosil: „Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce,
aby byla zachráněna a žila!“ Ježíš odešel s ním.

Marek 5,22–24
Ó ztiš se, duše, ztiš se cele
a svěř se Páně vedení,
neb moudrá ruka Stvořitele
vše řídí k tvému spasení.
On, jenž nám v Kristu Otcem jest,
ví nejlíp, jak nás k cíli vést. 375,2

Jan 10,11–30 1. Petrova 2,21–25 Žalm 136

27. pondělí Skryl se Adam a žena jeho před tváří
Hospodina Boha. 1.Mojžíšova 3,8 K
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět
propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství,
v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15
Jan 10,1–10 1. Petrova 1,22–25

28. úterý Nyní se ze srdce a z duše dotazujte Hos-
podina, svého Boha. 1. Paralipomenon 22,19
Běžte tak, abyste cenu získali! 1. Korintským 9,24
Matouš 9,35–10,1–7 1. Petrova 2,1–10

29. středa Všechno, co máš vykonat, konej podle
svých sil. Kazatel 9,10
V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služ-
te Pánu. Římanům 12,11
Jan 17,20–26 1. Petrova 2,11–17
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30. čtvrtek Dobrý je věru Bůh k Izraeli a k těm,
jejichž srdce jsou čistá. Žalm 73,1 F
Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svo-
bodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostá-
váme od něho, protože zachováváme jeho přikázání
a činíme, co se mu líbí. 1. Janova 3,21–22
Efezským 4,8–16 1. Petrova 2,18–25
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KVĚTEN
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který při-
jal. 1. Petrova 4,10

I když jsi kapka jen, buď živnou rosou kvítku
a neskaň do prázdna jen marně, bez užitku.

1. pátek Což ruka Hospodinova je krátká?
4.Mojžíšova 11,23

Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, ne-
předou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své
nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Nemějte
tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme
pít? Co si budeme oblékat? Matouš 6,28–29. 31
Matouš 26,30–35 1. Petrova 3,1–7

2. sobota Neodvrhuj mne od své tváře, ducha svého
svatého mi neber! Žalm 51,13
Stále děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království
svého milovaného Syna. Koloským 1,3. 13
Jan 14,1–6 1. Petrova 3,8–12

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

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

Jen skořápkou je svět, kde tvoje duše bydlí;
až pták se proklube, zví, co si počít s křídly.
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3. neděle Abnér zavolal na Jóaba: Což musí meč po-
žírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hoř-
kost? 2. Samuelova 2,26
Ku pokoji povolal nás Bůh. 1. Korintským 7,15 K

Světem vládne svár a hněv,
pravá láska vzácný zjev.
Ty jsi láska, tak díš sám,
kéž i já tě v srdci mám! ZCČSH 86,3

Jan 15,1–8 Skutky 17,22–34 Žalm 148
1728 Začátek Hesel v Ochranově

4. pondělí Zachránil je z končin východu i západu,
jihu i severu. Ať jsou Pánu vděčni za jeho milosrden-
ství, za to, jak se podivuhodně zachoval k lidským
dětem. Žalm 107,3. 8 Ku
Služebník řekl: „Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě
je místo.“ Pán řekl služebníku: „Vyjdi za lidmi na cesty
a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům
naplnil.“ Lukáš 14,22–23
1.Mojžíšova 1,6–8 1. Petrova 3,13–17

5. úterý Bůh nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech
mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna
i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8. 9
Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený vše-
ho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na
nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný.

Koloským 1,15–16
1.Mojžíšova 1,9–13 1. Petrova 3,18–22



61 KVĚTEN

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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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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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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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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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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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 němmluvím, 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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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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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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30. sobota Bileám řekl: I kdyby mi Balák dal dům
plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz
Hospodina, svého Boha. 4.Mojžíšova 22,18
Nejsme jako mnozí, kteří falšují slovo Boží, nýbrž
činíme to v čistotě, ano jako z Boha a před Bohem
mluvíme v Kristu. 2. Korintským 2,17 Ž
Jan 16,5–15 2. Timoteovi 2,14–26

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

Kam střela rozumu už nedolétne tmou,
tam křídla lásky nás v chrám světla donesou.

31. neděle Běda těm, kteří připojují dům k domu
a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo,
jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš 5,8
My všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobod-
ní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo
a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

1. Korintským 12,13
Ó Bože, jenž jsi Pánem nás
i jmen a tváří všech,
my ctíme tě, tvůj známe hlas,
je tvým náš každý vzdech. ZCČSH 180,1

Jan 14,15–27 Skutky 2,1–21 Efezským 1,3–14
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ČERVEN

Ty sám znáš srdce všech lidí. 1. Královská 8,39 K
Než vznikl nápad tvůj a než se plánem stal
a v skutek proměnil, to Bůh už v tobě znal.

Svatodušní pondělí

1. pondělí Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což
jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem?

Izaiáš 44,8
Co v uši slyšíte, hlásejte na domích. Matouš 10,27 K
Jan 20,19–23 1. Korintským 12,4–11 Žalm 150

2. úterý Zplésalo srdce mé v Hospodinu.
1. Samuelova 2,1 K

Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; a když v ně-
ho věříte, třebaže ho ještě nevidíte, budete zato jásat
v nevýslovné a zářivé radosti. 1. Petrova 1,8 P
1. Korintským 14,1–40 2. Timoteovi 3,1–9

3. středa Oči Hospodinovy obrácené jsou k spraved-
livým, a uši jeho k volání jejich. Žalm 34,16 K
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte,
a bude vám otevřeno. Matouš 7,7
Efezským 1,11–14 2. Timoteovi 3,10–17
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4. čtvrtek David Pelištejci odpověděl: Ty jdeš proti mně
s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve
jménu Hospodina zástupů. 1. Samuelova 17,45

Stůjte opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancí-
řem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu
pokoje. Efezským 6,14–15

2. Korintským 3,2–9 2. Timoteovi 4,1–8

5. pátek Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se
mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ Žalm 42,4

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví
má síla. 2. Korintským 12,9

Galatským 3,1–5 2. Timoteovi 4,9–22

6. sobota Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné
jsou jeho divy! Jeho království je království věčné,
jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné krá-
lovství, a služme proto Bohu. Židům 12,28

Skutky 18,1–11 Titovi 1,1–16

Neděle svaté Trojice
Milost Pána Ježíše Krista a Boží láska a společenství
Svatého Ducha se všemi vámi. 2. Korintským 13,13 MP

Kde ve všech hodnotách se projevila změna,
tam láska zůstává i v smrti nedotčena.



ČERVEN 72

7. neděle Bůh přichází, aby soudil zemi. Spravedlivě
bude soudit svět a národy v rovnosti. Žalm 98,9 F

Toto evangelium o království bude kázáno po celém
světě na svědectví všem národům, a teprve potom
přijde konec. Matouš 24,14

Před trůnem, kam má modlitba pozvedá se
a odkud, Bože soudíš svět,
jsou všichni lidé blízko ke tvé spáse,
velcí i bezvýznamní na pohled. EZD 613,1

Jan 3,1–13 Římanům 11,32–36 Žalm 145

8. pondělí Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte
k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své
provinění. Izaiáš 40,2

I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku
a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.

Římanům 8,21

2.Mojžíšova 3,13–20 Titovi 2,1–15

9. úterý Nepokradeš. 2.Mojžíšova 20,15

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na
druhého! 1. Korintským 10,24

Izaiáš 43,8–13 Titovi 3,1–15

10. středa Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi
nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil
skrze Elijáše. 1. Královská 17,16
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Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlé-
dl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učední-
kům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil
všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek 6,41–42

Skutky 17,16–34 Filemonovi 1–25

11. čtvrtek Naše duše jako pták unikla z osidel ptáč-
níků. Osidla se polámala a my jsme unikli.

Žalm 124,7 F

Anděl Páně postavil se, a světlo se zastkvělo v žaláři;
a udeřiv Petra v bok, zbudil ho, řka: Vstaň rychle.
I spadli řetězové s rukou jeho. Skutky 12,7 K

Efezským 4,1–7 1. Královská 1,1–27

12. pátek Ty, Hospodine, znáš mne, prohlédáš mne,
a zkusils srdce mého, že s tebou jest. Jeremiáš 12,3 K

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval
vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9

2. Petrova 1,16–21 1. Královská 1,28–53

13. sobota Na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Je-
ruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování.

Zachariáš 12,10

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani ne-
víme, jak a za co se modlit. Římanům 8,26

Jan 14,7–14 1. Královská 2,1–12
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1. neděle po sv. Trojici
Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá
mne. Lukáš 10,16

Když sluchu vzdálený je Bůh v svém tajném slově,
pak uslyšitelný je v hlasu prorokově.

14. neděle Pánem jsi člověka učinil nad dílem rukou
svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho. Žalm 8,7 K

Následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako
Kristus miloval nás. Efezským 5,1–2

Vezmi chtění mé a zaň
vždy jen vůle tvá se staň!
Vezmi tělo, duši sám,
vše ti rád a cele sám! 346,5

Lukáš 16,19–31 1. Janova 4,13–21 Žalm 132

15. pondělí Tvoji mrtví obživnou. Izaiáš 26,19

Víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Je-
žíšem vzkřísí. 2. Korintským 4,14

Skutky 4,1–21 1. Královská 3,1–15

16. úterý Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas
Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou
cestou. Jeremiáš 2,17

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učed-
níky. Jan 8,31

2. Korintským 1,23–2,4 1. Královská 3,16–28
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17. středa Služte Hospodinu s veselím, předstupte
před oblíčej jeho s prozpěvováním. Žalm 100,2 K

Děkujte Otci, jenž vás učinil způsobilými k údělu
svatých ve světle. Koloským 1,12 Ž

Ezechiel 3,22–27 1. Královská 5,1–14
1722 Započala výstavba Ochranova.

18. čtvrtek Noe udělal všechno přesně tak, jak mu
Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co dou-
fáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

Jan 21,15–19 1. Královská 5,15–32

19. pátek Poučím tě a ukáži ti cestu, kudy máš kráčet.
Žalm 32,8 Ku

Hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

Jeremiáš 20,7–11 1. Královská 6,1–14

20. sobota Velebnost a nádhera je činnost Hospodi-
nova a jeho spravedlnost potrvá navždy.

Žalm 111,3 Z

Ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává
jméno Páně. 2. Timoteovi 2,19

Jonáš 1,1–16 1. Královská 8,1–14
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2. neděle po sv. Trojici
Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi
jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

Je chléb, jenž dobýván je k těla živobytí,
a jiný umdleným z věčnosti duši sytí.

21. neděle Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy
zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší, Zvěstovati každé
jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci.

Žalm 92,2–3 K
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni
i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak
svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána
Ježíše Krista. Římanům 15,5–6

My milujeme Ježíše,
v něm plnost všeho máme,
v něm jdeme cestou života
a zla se nelekáme. ZCČSH 66,3

Lukáš 14,15–24 Efezským 2,11–22 Žalm 36

22. pondělí Rok jsi korunoval svou dobrotou, kudy
jsi prošel, prýští hojnost. Žalm 65,12 Ku
Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest
sstupující od Otce světel. Jakubova 1,17 K
Přísloví 9,1–10 1. Královská 8,22–40

23. úterý Když příkazy své na zem vysílá, rychle se
jeho slovo šíří. Žalm 147,15 Ku
Boží slovo není spoutáno. 2. Timoteovi 2,9
2.Mojžíšova 2,11–25 1. Královská 8,41–53
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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
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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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ČERVENEC
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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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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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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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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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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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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Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, aby-
chom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Efezským 2,10

Ó Pane, rozmnožuj
sám pravou víru ve mně;
tak dobrých nezbaví
mne skutků moc vší země.
Kde světlo přebývá,
tam záře vychází.
Tys Bůh můj a můj Pán,
já zde tvůj příchozí. 248,6

Matouš 28,16–20 Římanům 6,3–11 Žalm 89,20–53

20. pondělí Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdále-
ní od spravedlnosti! Přiblížil jsem svoji spravedlnost,
daleko už není. Izaiáš 46,12–13

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem
a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbož-
nosti. Titovi 2,11–12

2.Mojžíšova 14,15–22 Micheáš 1,1–16

21. úterý Hospodine, celým svým srdcem ti děkuji,
o všech divuplných činech tvých vypravuji. Žalm 9,2

Při všem děkujte Bohu, neboť to je vůle Boží v Kristu
pro vás. 1. Tesalonickým 5,18 Ž

Skutky 2,32–40 Micheáš 2,1–13
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22. středa Bůh činí věci veliké, a to nevystižitelné
a divné, jimž není počtu. Jób 9,10 K

S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje
semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno
vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe
plodí. Marek 4,26–28

Skutky 16,23–34 Micheáš 3,1–12

23. čtvrtek Vy svědkové moji jste, praví Hospodin.
Izaiáš 43,10 K

Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvo-
ření. Marek 16,15 K

Matouš 18,1–6 Micheáš 4,1–8

24. pátek Ó bys protrhl nebesa a sestoupil!
Izaiáš 64,1

Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

1. Korintským 12,12–18 Micheáš 4,9–5,4

25. sobota Spravedlnost vede k životu, kdežto kdo
se žene za zlem, spěje k smrti. Přísloví 11,19

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6

Zjevení 3,1–6 Micheáš 5,4–14
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7. neděle po sv. Trojici
Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího
lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

Řád svoje vazby má; strom svobodný je ten,
jenž v zemi života je pevně vkořeněn.

26. neděle Kdo se slitovává nad ubožákem, ctí Boha.
Přísloví 14,31

Ježíš praví: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto
mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

Vezmi, Pane, život můj,
k své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech! EZ 473,1

Jan 6,1–15 Skutky 2,41–47 Žalm 51

27. pondělí Moudrost dává Hospodin, poznání i ro-
zumnost pochází z jeho úst. Přísloví 2,6
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha,
který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu
dána. Jakubova 1,5
Jan 6,47–56 Micheáš 6,1–16

28. úterý Až potud nám Hospodin pomáhal.
1. Samuelova 7,12

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

2. Korintským 4,8
Matouš 22,1–14 Micheáš 7,1–7
1420 Zikmund Lucemburský korunován českým králem



ČERVENEC 88

29. středa Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý
se také zase tam navrátím. Jób 1,21 K
Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme
odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.

1. Timoteovi 6,7–8
Skutky 10,21–36 Micheáš 7,8–20

30. čtvrtek Ztiš se před Panovníkem Hospodinem,
vždyť den Hospodinův je blízko! Sofoniáš 1,7
Kdo má uši k slyšení, slyš! Marek 4,9
1. Korintským 10,16–17 Marek 4,1–9

31. pátek Nebudeš šířit falešnou pověst.
2.Mojžíšova 23,1

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník,
který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje
slovo pravdy. 2. Timoteovi 2,15
Lukáš 22,14–20 Marek 4,10–20
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SRPEN
Díky ti vzdávám za to, jak zázračně jsi mne stvořil.
Plna divů jsou tvá díla, a má duše to dobře ví.

Žalm 139,14 F
Je Božím dílem vše, co na světě tu je;
On neviditelně a zevnitř pracuje.

1. sobota Shromáždím všecky národy a jazyky. I při-
jdou, a uzří slávu mou. Izaiáš 66,18 K
Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden
a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají.

Římanům 10,12
Zjevení 19,4–9 Marek 4,21–25

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

Jak světlo nemůže být přesvětleno tmou,
tak zralost nahradit se nedá hnilobou.

2. neděle Rozpomeň se na dávné dny, snaž se po-
rozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého
otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou.

5.Mojžíšova 32,7
Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mne
slyšel, a měj přitom víru a lásku v Kristu Ježíši.

2. Timoteovi 1,13 P
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Ať úzká cesta za tebou,
jen když já vidím šlépěj tvou,
pak vím, že cíle neminu,
vím, u tebe že spočinu. 313,11

Matouš 5,13–16 Efezským 5,8–14 Žalm 139

3. pondělí Bůh pokorným dává milost. Přísloví 3,34

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

Matouš 7,7–12 Marek 4,26–29

4. úterý Ve sborech budu žehnat Hospodinu.
Žalm 26,12 Z

Což tedy bratří? Když se scházíte, jeden každý z vás
píseň má, učení má, cizí jazyk má, zjevení má, vyklá-
dání má, všecko to budiž k vzdělání.

1. Korintským 14,26 K

Lukáš 6,27–35 Marek 4,30–34

5. středa Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny
každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na
slovo Boha Hospodina. 2. Paralipomenon 30,18.19

Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký
boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je.

Lukáš 19,2–3

Matouš 5,33–37 Marek 4,35–41
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6. čtvrtek Nenakládá s námi podle našich hříchů,
neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103,10
Věříme, že jsme spaseni milostí Pána Ježíše.

Skutky 15,11
1. Korintským 12,27–13,3 Marek 5,1–20

7. pátek Hospodin znovu potěší Sijón.
Zachariáš 1,17

On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě
vysvobodí; v něho jsme složili svou naději.

2. Korintským 1,10
1. Petrova 3,8–17 Marek 5,21–34

8. sobota Stále upínám oči na Pána, protože on vy-
svobodí mé nohy z osidla. Žalm 25,5 Ku
Modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo
oslaveno jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od
pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří. Ale
Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

2. Tesalonickým 3,1–3
Filipským 2,12–18 Marek 5,35–43

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

Lukáš 12,48
Že vloha veškerá je hřivna Bohem dána,
má rozhojněna být, ne v zemi zakopána.
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9. neděle Bůh je sytil chlebem nebeským. Otevřel
skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vy-
prahlými kraji. Neboť pamatoval na své svaté slovo.

Žalm 105,40–42
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
jenž nás v Kristu obdařil vším duchovním požehná-
ním nebeských darů. Efezským 1,3

Posvětiž nám pokrmů,
požehnej i nápojů,
ó jediný Bože náš,
který všechno v rukou máš. EZ 545,4

Matouš 13,44–46 Filipským 3,4–14 Žalm 141

10. pondělí I řekl Gedeon: Hospodin panovati bude
nad vámi. Soudců 8,23 K
Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, ný-
brž ten, koho doporučuje Pán. 2. Korintským 10,18
1. Královská 3,16–28 Marek 6,1–6

11. úterý Spravedliví se radují, jásají před Bohem.
Žalm 68,4 Ku

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Filipským 4,4

Efezským 5,15–20 Marek 6,7–13

12. středa Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého
služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je,
kdykoli budou k tobě volat. 1. Královská 8,52
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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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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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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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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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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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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



99 SRPEN

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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ZÁŘÍ
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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Ekumenický den stvoření

4. pátek Hospodin ti požehnej a ochraňuj tě.
4.Mojžíšova 6,24

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí
za milostí. Jan 1,16

Matouš 12,15–21 Marek 10,17–27

5. sobota Pane, jsi v soužení záštitou ubožáka, úto-
čištěm před přívalem i stínem v horku. Izaiáš 25,4

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je
živ: „Vím o tvém soužení a tvé chudobě.“

Zjevení 2,8–9

Izaiáš 57,15–19 Marek 10,28–31

13. neděle po sv. Trojici
Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých
nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

Co činíš pro jiné jsa vlastních zájmů prost,
je dobrem obecným a platným pro věčnost.

6. neděle Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou
duši ochrání. Žalm 121,7 B21

Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho
ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu
našeho Pána Ježíše Krista. 1. Tesalonickým 5,23
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Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svých slibů, víme, dáš
svoje nám všem požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí! 46,4

Lukáš 10,25–37 1. Janova 4,7–12 Žalm 120

7. pondělí Tvé oči jsou otevřené na všechny cesty
synů lidských. Jeremiáš 32,19
Založili jsme svou naději na živém Bohu. On je spa-
sitel všech lidí, a zvláště věřících. 1. Timoteovi 4,10 P
Matouš 12,1–8 2. Korintským 1,1–11

8. úterý Poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své
jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani
podle vašich zvrhlých skutků. Ezechiel 20,44
On je dobrý k nevděčným i zlým. Lukáš 6,35
Amos 5,4–15 2. Korintským 1,12–24

9. středa Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo po-
zorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní
uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou
jako sláma, kterou spálí oheň. Izaiáš 47,13–14
Nenechte se svést všelijakými cizími naukami. Je dob-
ré, když má člověk srdce utvrzené milostí.

Židům 13,9 P
5.Mojžíšova 24,10–22 2. Korintským 2,1–11
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10. čtvrtek Hospodin pravil: Položil jsem na oblak
svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou
a zemí. 1.Mojžíšova 9,13
Máme mít mocné povzbuzení my, kteří jsme nalezli
útočiště v naději nám dané. Židům 6,18
Skutky 4,32–37 2. Korintským 2,12–17

11. pátek Pane, slyš mou modlitbu, vyslechni můj
křik, nebuď hluchý k mým slzám. Žalm 39,13 Ku
Kananejská žena přistoupila, klaněla se mu a řekla:
„Pane, pomoz mi!“ Matouš 15,25
Jakubova 2,5–13 2. Korintským 3,1–11

12. sobota Hospodinova je země se vším, co je na
ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Žalm 24,1
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si
nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří.

Efezským 5,15
Judova 1. 2.20–25 2. Korintským 3,12–18

14. neděle po sv. Trojici
Oslavuj Pána, duše má, na jeho dobra nezapomeň!

Žalm 103,2 R
To dobro, na kterém též sami podíl máme,
my z Boží výsosti zde vděčně přijímáme.

13. neděle Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi uči-
nil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou
paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32,17
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Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve
jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.

Matouš 28,18–20
Nás všechny k vyznávání
svým Duchem svatým vzbuď
a k práci, k vzdělávání
tvé role dávej chuť!
Dej, prosbami a dary
ať chrám tvůj stavíme,
jak čilý lid a jarý
tvé církvi sloužíme. 182,4

Lukáš 17,11–19 Římanům 8,14–17 Žalm 146

14. pondělí Budeš jásat k chvále Hospodina, budeš
se chlubit Svatým Izraele. Izaiáš 41,16
Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Je-
žíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11
5.Mojžíšova 26,1–11 2. Korintským 4,1–6

15. úterý Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin
přikázal. 1.Mojžíšova 12,4
Ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.

Galatským 3,7 K
Galatským 5,22–26 2. Korintským 4,7–18

16. středa Cti Hospodina ze svého majetku.
Přísloví 3,9
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Půjčujte a nečekejte nic nazpět. Hojná bude vaše od-
měna a budete děti Nejvyššího. Lukáš 6,35 P
Filemonovi 1–16–22 2. Korintským 5,1–10
1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě

bratrské.

17. čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za
pravici, pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá pomoc.“

Izaiáš 41,13
Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal
tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned
vztáhl ruku a uchopil ho. Matouš 14,30–31
1. Paralipomenon 29,9–18 2. Korintským 5,11–21

18. pátek Já Hospodin miluji právo a nenávidím vy-
dírání. Izaiáš 61,8
Ať nikdo nevybočuje z mezí a neklame svého bratra,
protože Pán ztrestá takové jednání.

1. Tesalonickým 4,6
Jan 13,31–35 2. Korintským 6,1–10

19. sobota Bůh má srdce moudré a nesmírnou sílu,
což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte
vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte
na svou vlastní chytrost. Římanům 12,16
2. Tesalonickým 2,13–17 2. Korintským 6,11–7,4
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15. neděle po sv. Trojici
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží. 1. Petrova 5,7

Když v Bohu zůstávám a On když stojí při mně,
pak mnohem lehčí jest má tíha, moje břímě.

20. neděle Cti otce svého i matku svou.
2.Mojžíšova 20,12 K

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží
přijal vás. Římanům 15,7

Tvá láska spojuje, tvá láska vždycky vřelá,
týž Duch nás proniká, jsme údy tvého těla
a ty jsi naše naděje.
Zjev šíři lásky své, ať dobře rozumíme
tvé vůli, Pane náš, a jí se podrobíme,
ať sledujem tvé šlépěje. EZ 481,4

Matouš 6,25–34 1. Petrova 5,5b–11 Žalm 127

21. pondělí Tak jsem sevřín, že mi nelze nijakž vyjíti.
Zrak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě,
Hospodine. Žalm 88,9–10 K
Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys
je zachoval od zlého. Jan 17,15
Filipským 4,8–14 2. Korintským 7,5–16
1520 Zemřel Viktorin Kornel ze Všehrd, stoupenec jednoty bratrské.

22. úterý Pane, jak dlouho ještě budeš tak zcela na
mne zapomínat, jak dlouho ještě budeš přede mnou
zastírat svou tvář? Žalm 13,2 Ku
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Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem pře-
mohl svět. Jan 16,33
1. Timoteovi 6,3–11 2. Korintským 8,1–9

23. středa Hospodin provždy odstraní smrt.
Izaiáš 25,8

Sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme,
aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž
aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je
smrtelné, bylo pohlceno životem. 2. Korintským 5,4
Kazatel 4,4–12 2. Korintským 8,10–24

24. čtvrtek Od nejmenšího až po největšího všichni
propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni
klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými
slovy: „Pokoj, pokoj!“ Ale žádný pokoj není.

Jeremiáš 6,13–14
Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní ne-
sklízejí fíky a z hloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého
pokladu svého srdce vydává dobré. Lukáš 6,44–45
Lukáš 10,38–42 2. Korintským 9,1–9

25. pátek Velkého míru docházejí ti, kdo milují tvůj
zákon. Netkne se jich nic. Žalm 119,165 F
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém
bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte.

Koloským 3,16
1. Korintským 7,17–24 2. Korintským 9,10–15
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26. sobota Já s tebou jsem, dí Hospodin, abych tě
vysvobodil. Jeremiáš 30,11 K

Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni
mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při
mně stál a dal mi sílu. 2. Timoteovi 4,16–17

Marek 12,41–44 2. Korintským 10,1–11

16. neděle po sv. Trojici
Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející
život v evangeliu. 2. Timoteovi 1,10

Ač sluchu vzdálený je Bůh ve svatém slově,
přec uslyšitelný jest v hlasu prorokově.

27. neděle V známost uvedl Hospodin spasení své,
před očima národů zjevil spravedlnost svou.

Žalm 98,2 K

Barnabáš a Pavel po svém návratu shromáždili církev
a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak
národům otevřel dveře víry. Skutky 14,27

Duch svatý rosu milosti
mi stále v srdce lej,
ať mír tvůj v něm se uhostí,
ať zřím tvůj obličej! 263,4

Jan 11,1–45 2. Timoteovi 1,7–10 Žalm 125
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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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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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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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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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„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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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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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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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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čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.
1. Královská 19,5.8

Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby
bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není
z nás. 2. Korintským 4,7
Lukáš 13,10–17 Jeremiáš 19,1–13

22. čtvrtek Hle, na pídě jsi odměřil mé dny a mé
trvání je před tebou jako nic. Jenom pouhý vánek je
každý člověk, jakkoli pevně stojící. Žalm 39,6 Z
Ježíš Kristus zničil smrt a světlem svého evangelia způ-
sobil život a nesmrtelnost. 2. Timoteovi 1,10 Ž
Matouš 8,14–17 Jeremiáš 20,7–18

23. pátek Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3
Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu
vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána
Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili
jeho vůli. Židům 13,20–21
Jeremiáš 17,13–17 Jeremiáš 21,1–14

24. sobota Hospodin probudil ducha lidu. I přišli
a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého
Boha. Aggeus 1,14
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán.

1. Timoteovi 4,14
Skutky 14,8–18 Jeremiáš 23,1–8
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20. neděle po sv. Trojici
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, milo-
val milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Micheáš 6,8
Kéž čistý je můj zrak a Bůh se vidí ve mně,
mám v obě nebesa a náleží mi země!

25. neděle Ámos řekl: Zabýval jsem se dobytkem a sy-
komorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi
rozkázal: „Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!“

Amos 7,14–15

Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimo-
na a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli
totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním
z vás rybáře lidí.“ Marek 1,16–17

Ve všem jsi ty, vše v tobě jest,
života zdroj dům našim’s dal.
Za stín i slunce našich dnů
zpíváme tobě píseň chval. ZCČSH 99,1

Marek 10,2–16 2. Korintským 3,3–9Žalm 119,129–136

26. pondělí Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš
člověka, jenž umírá? Izaiáš 51,12

Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.
1. Janova 4,4

2. Tesalonickým 3,6–13 Jeremiáš 23,16–32
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27. úterý Vskutku vím, je tomu tak: což může člověk
být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti
spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. Jób 9,2. 3

Zákoník mu řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi
řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;
a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé
síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přiná-
šet Bohu oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že moudře
odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího králov-
ství.“ Marek 12,32–34

Římanům 13,1–7 Jeremiáš 25,1–14

28. středa Kdo je skála než náš Bůh? Žalm 18,32 Z

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

Efezským 5,25–32 Jeremiáš 26,1–19

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

Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání
staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to
slovo, které jste slyšeli. 1. Janova 2,7

1. Korintským 14,26–33 Jeremiáš 27,1–22
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30. pátek Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne
odpočineš. 2.Mojžíšova 34,21
Dej pozor na sebe i na učení; trvej při tom!

1. Timoteovi 4,16 S
Jan 18,28–32 Jeremiáš 28,1–17

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

31. sobota Chci hned od rána jásat nad tvou přízní,
že jsi mou tvrzí a útočištěm v dobách tísně.

Žalm 59,17 Ku
Přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na
pusté místo, a tam se modlil. Marek 1,35 K
Matouš 5,1–12 Římanům 3,21–28 Jeremiáš 29,1–14
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LISTOPAD
Přijdou s pláčem, ale já je utěším a povedu.

Jeremiáš 31,9
Že bydlí na Zemi zde se mnou Bůh, to vím;
i v celém Vesmíru já bydlím také s Ním.

21. neděle po sv. Trojici
Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.

Římanům 12,21 K
Jen něco milovat je málo víc než nic;
vždyť láska z Boha jest On je bez hranic.

1. neděle Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé.
Žalm 18,29 K

Ježíš slepému řekl: „Co chceš, abych pro tebe uči-
nil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu
řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel
tou cestou za ním. Marek 10,51–52

K tobě oči pozvedáme,
Bože náš na výsosti,
k tobě s důvěrou voláme,
zbav nás bídy, úzkosti.
Budiž s námi v každý čas,
vyslyš vroucích proseb hlas. EZ 183,1

Matouš 5,38–48 Efezským 6,10–17 Žalm 42

2. pondělí Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jed-
noho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.

Žalm 14,3
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Není rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Bo-
ží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí
vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,22b–24

Římanům 12,17–21 Jeremiáš 30,1–3; 31,1–14

3. úterý Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm
všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice,
kteříž jste koli kvílili nad ním. Izaiáš 66,10 K

Anna chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří
očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,38

2. Korintským 10,1–6 Jeremiáš 31,18–20. 31–37

4. středa Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli!
Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!
Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil.

Sofoniáš 3,14–15

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a neje-
nom za naše, ale za hříchy celého světa. 1. Janova 2,2

1.Mojžíšova 13,5–18 Jeremiáš 36,1–32

5. čtvrtek Ani jedno ze všech dobrých slov, která
Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo:
všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák.
Galatským 4,28

3.Mojžíšova 19,1–18 Jeremiáš 37,1–21
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6. pátek Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvá-
řím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo,
já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,6–7

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti
Kristově. 2. Tesalonickým 3,5

Lukáš 22,49–53 Jeremiáš 38,1–13

7. sobota Když se svírala ve mně duše má, na Hos-
podina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba
má. Jonáš 2,8 K

Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají
podíl na zaslíbení. Židům 6,12

2. Timoteovi 2,1–6 Jeremiáš 38,14–28

Ekumenická dekáda míru

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

Tma – světla absence. Leč veliký má zmatek,
kdo ve zlu spatřuje jen dobra nedostatek.

8. neděle Josef na svádění Potífarovy ženy odpověděl: Jak
bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se
proti Bohu! 1.Mojžíšova 39,9

Pavel píše Timoteovi: Buď silný milostí Krista Ježíše.
2. Timoteovi 2,1
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Kriste, strome spraved’nosti,
dej, ať jsme tvé ratolesti!
Pomoz, ať se zelenáme,
v svatých ctnostech prospíváme. 298,8

Lukáš 17,20–30 Římanům 8,18–25 Žalm 90
1620 Bitva na Bílé hoře

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

Za to máme, že člověk bývá spravedliv učiněn věrou
bez skutků Zákona. Římanům 3,28 K

1. Petrova 4,7–11 Jeremiáš 39,1–18
1620 Český král Friedrich Falcký prchá z Prahy; lutheráni u Salvátora

slouží Te Deum.

10. úterý Obrať se ke mně a buď mi milostiv; dej
svému služebníku svou sílu! Žalm 86,16 Z

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle své-
ho bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

Jeremiáš 18,1–10 Jeremiáš 40,1–16

11. středa Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou
než poklad veliký s nepokojem. Přísloví 15,16 K

Co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své
duši škodu učinil? Marek 8,36 K

Židům 13,1–9 Jeremiáš 41,1–18
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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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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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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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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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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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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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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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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



133 PROSINEC

Je-li zde ochota, pak je dar cenný podle toho, co kdo
má, ne podle toho, co nemá. 2. Korintským 8,12
1. Tesalonickým 5,1–8 Izaiáš 59,15–21

4. pátek K ničemu vám není, že si přivstáváte, dlou-
ho vysedáváte, jídáte chléb pracně dobytý; on dává
milému svému za spánku. Žalm 127,2 Z
Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Matouš 6,8
Ezechiel 37,24–28 Izaiáš 60,1–14

5. sobota Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obyd-
lí svém svatém. Bůh, jenž osamělé usazuje v domě,
vyvádí vězně k šťastnému životu. Žalm 68,6–7
Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu
všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáž-
dilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných.

Marek 1,32–34
Abakuk 2,1–4 Izaiáš 60,15–22

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

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

6. neděle Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení
a jaké divy učinil na mně Bůh nejvyšší. Daniel 3,32
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Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme
o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce
a nám byl zjeven. 1. Janova 1,2

Jak jsme slabí, Pane náš,
když ty nejsi s námi,
jak je těžká naše stráž,
stojíme-li sami!
Jenom s tebou spojeni
pravou sílu máme,
tebou jen podepřeni
jdouce neklesáme. ZCČSH 205,12

Lukáš 21,25–33 Jakubova 5,7–11 Žalm 68,1–19

7. pondělí Prozíraví budou zářit jako záře oblohy,
a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako
hvězdy, navěky a navždy. Daniel 12,3
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá naši-
mi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit
s Bohem! 2. Korintským 5,20
Izaiáš 25,1–8 Izaiáš 61,1–11

8. úterý Přichází den Hospodinův. Je blízko. Joel 2,1
Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve
kterých přebývá spravedlnost. 2. Petrova 3,13
Izaiáš 26,7–12–15 Izaiáš 62,1–12

9. středa Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré
země, do země s potoky plnými vody, s prameny
vod propastných tůní. 5.Mojžíšova 8,7
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On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky
jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Římanům 8,32

Zjevení 2,1–7 Izaiáš 63,1–6

10. čtvrtek Zjeví se Hospodinova sláva a všechno
tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova
ústa. Izaiáš 40,5

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

2. Korintským 5,1–10 Izaiáš 63,7–16

11. pátek On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho krá-
lovství bude až do konce. Daniel 6,27

Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky.
Židům 13,8 K

Zachariáš 2,14–17 Izaiáš 63,17–64,11

12. sobota Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav
mě, neboť jsem proti tobě zhřešil. Žalm 41,5

Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvih-
ne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.

Jakubova 5,15

1. Tesalonickým 4,13–18 Izaiáš 65,1–16
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3. neděle adventní
Připravte na poušti cestu Hospodinu! Panovník Hos-
podin přichází s mocí. Izaiáš 40,3. 10

Tam, lidské vztahy kde se staly pustinou,
Bůh vchází obnovit je živnou láskou svou.

13. neděle Z nichž není žádného tobě podobného,
ó Hospodine; veliký jsi, i jméno tvé veliké jest v moci.

Jeremiáš 10,6 K

My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna,
aby byl Spasitelem světa. 1. Janova 4,14

Ač tak často divné jsou
cesty, jimiž on mě vodí,
vím, že on jde přede mnou,
a mě posléz vysvobodí:
cíl těch jeho divných cest
otevřené nebe jest. EZ 248,3

Lukáš 1,67–79 1. Korintským 4,1–5 Žalm 68,20–36
1620 Sněm Moravanů v Brně kapituluje před císařským vojskem

14. pondělí Když soudové tvoji dějí se na zemi, oby-
vatelé okršlku zemského učí se spravedlnosti.

Izaiáš 26,9 K

Ten, jenž dává símě rozsevači a chléb k jídlu, po-
skytne a rozmnoží vaše símě a dá vzrůst plodům vaší
spravedlnosti. 2. Korintským 9,10 S

Ozeáš 14,2–10 Izaiáš 65,17–25
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15. úterý Šalomoun se modlil: Ty jsi zachoval svému
služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislí-
bil. Naplnil jsi to, jak je dnes zřejmé.

1. Královská 8,24

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože na-
vštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného
spasitele z rodu Davida, svého služebníka.

Lukáš 1,68–69

Matouš 3,7–12 Izaiáš 66,1–4

16. středa Ty jsi ten Bůh silný, jenž činíš divné věci;
uvedl jsi v známost mezi národy sílu svou.

Žalm 77,15 K

Bůh chtěl svému svatému lidu dát poznat, jak bohatá
je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi
vámi, v něm máte naději na Boží slávu.

Koloským 1,26–27

Izaiáš 45,1–8 Izaiáš 66,5–17

17. čtvrtek Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok
Hospodinův. Synové se vrátí na své území.

Jeremiáš 31,17

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo
můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

Lukáš 1,26–38 Izaiáš 66,18–24
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18. pátek Slyšte slovo Hospodinovo! Hospodin ve-
de při s obyvateli země, protože není věrnosti ani
milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Ozeáš 4,1
Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské!

Matouš 3,2
2. Korintským 1,18–22 Lukáš 1,1–17

19. sobota Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno
bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely,
dřív než jediný z nich nastal. Žalm 139,16
Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

Lukáš 10,20
Izaiáš 11,10–13 Lukáš 1,18–25

4. neděle adventní
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Pán je blízko. Filipským 4,4. 5b

Vztah k Bohu svému je to nejvyšší, co mám,
a z jeho blízkosti tak radost prožívám.

20. neděle Milující spasení tvé ať říkají vždycky: Ve-
leslaven budiž Hospodin. Žalm 40,17 K
Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze
Ježíše Krista. Efezským 1,5 P

Teď na mně jest, bych Pánu
dar vděčnosti své dal,
bych nitra svého bránu
vstříc rád mu zotvíral.
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Nechť činí se mnou dále,
co určil pro mne sám,
Rád v jeho ruce stálé
svůj úděl odevzdám. 376,4

Lukáš 1,26–56 Filipským 4,4–7 Žalm 130

21. pondělí Tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí
mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje.

Izaiáš 29,13
Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem,
skutečně! 1. Janova 3,18 P
Zjevení 3,7. 8.10.11.12 Lukáš 1,26–38

22. úterý Ty stále stejný trváš, roků tvých je bez kon-
ce. Žalm 102,28 R
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest
a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8
Zjevení 22,16. 17.20.21 Lukáš 1,39–56

23. středa Klidně uléhám a klidně spávám, klidně
vstávám, neboť Hospodin mě chrání. Žalm 3,6 R
Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako
dítě, jistě do něho nevejde. Marek 10,15
Izaiáš 7,10–14 Lukáš 1,57–66

Štědrý den

24. čtvrtek Má duše žízní po Bohu, po Bohu živou-
cím. Kdy budu moci přijít a ukáže se mi Boží tvář?

Žalm 42,3 Z
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Do Jeruzaléma přišli mudrci od východu a ptali se:
„Kde je ten právě narozený židovský král? Uviděli
jsme na východě jeho hvězdu a proto jsme se mu
přišli poklonit.“ Matouš 2,1–2 P
Lukáš 2,1–20 Galatským 4,4–7 Lukáš 1,67–80

1. svátek vánoční
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu. Jan 1,14

25. pátek Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!
Žalm 144,15

Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro vše-
chen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově. Lukáš 2,10–11 P
Jan 1,1–5. 9–18 Titovi 3,4–7 Lukáš 2,1–14

2. svátek vánoční
Drahá je v očích Božích smrt jeho zbožných. Oběť
díkůvzdání chci tobě obětovat a vzývat jméno Boží.

Žalm 116,15. 17 F

26. sobota Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdra-
vím je a zjevím jim hojnost pokoje. Jeremiáš 33,6
Pastýři si řekli: Pojďme až do Betléma a podívejme se
na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.

Lukáš 2,15
Židům 1,1–14 Lukáš 2,15–20 Skutky 6,8–7,60
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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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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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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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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
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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
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Unitas fratrum –
světová Jednota bratrská
http://www.unitasfratrum.org
Provincie

Africký region:
1. Jižní Afrika (západní oblast – založena 1737, ob-

novena 1792 – a východní oblast – založena 1828)
2. Kongo
3. Malawi
4. Tanzanie jih (s centrem v Tukuyu – zal. 1891)
5. Tanzanie jihozápad (s centrem v Mbeya – zalo-

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

založena 1984)
8. Tanzanie sever – Arusha (přijata 2012)
9. Tanzanie východ (přijata 2014)
10. Tanzanie západ (s centrem v Tabora – založena

1897)
11. Zambie (přijata 2014)

Evropský region:
12. Česká
13. Evropská kontinentální (sbory v Německu, Ho-

landsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku – založe-
na 1722).

14. Velká Británie (sbory ve Velké Británii a Sever-
ním Irsku – založena 1724)
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Jihoamerický region:
15. Guyana (přijata 2016)
16. Honduras (založena 1930)
17. Jamajka a Kajmanské ostrovy (založena 1754)
18. Kostarika (založena 1988)
19. Nikaragua (založena 1849)
20. Surinam (založena 1735)
21. Západoindická (sbory na Panenských ostrovech

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

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

Misijní provincie
25. Burundi
26. Česká (Ochranovský seniorát při ČCE)
27. Honduras
28. Kuba
29. Labrador
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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
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Adresář Ochranovského seniorátu při
Českobratrské církvi evangelické –
misijní provincie Jednoty bratrské

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

Jablonec nad Nisou
Máchova 29, PSČ 466 01
tel. 481 011 021; jablonec-ochr@evangnet.cz

Kurátor: Robert Bubeník
Ne + Nb 9.30, Bh středa 18.00
Administrováno z Prahy

Potštejn
Českých bratří 10, PSČ 517 43
e-mail: ochranovskysborpotstejn@seznam.cz
web: https://www.evangelicipotstejn.cz

Kazatel (D): Jaromír Strádal (∗ 1962)
tel. 603 485 601; jaromir.stradal@evangnet.cz

Kurátor: Daniel Vacovský
mobil: 604 554 756
e-mail: daniel.vacovsky@seznam.cz

Ne + Nb 9.30 (od 9.00 chvály), Bh středa 18.00
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Praha
Rektorská 498/2, 108 00 Praha 10 –Malešice
Korespond. adresa: Čajkovského 8, 130 00 Praha 3
e-mail: uf.praga@centrum.cz
web: https://malesice.evangnet.cz

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

tel. 222 716 862; mobil: 731 682 044
e-mail: sormovaeva@seznam.cz

Kurátorka: Eva Kejřová e-mail: evakej@atlas.cz
Ne + Nb 9.30, Bh úterý 18.00
Děti – viz webové stránky
Úřední hodiny: úterý 14-17, středa 13-16, čtvrtek 14-18

Rovensko pod Troskami
Revoluční 399, PSČ 512 63; tel. 481 382 189
Kazatelka (P): Hana Jalušková (∗ 1947)
tel. 720 268 669; hana.jaluskova@evangnet.cz

Kurátorka: Irena Votočková
Ne 9.30, Do úterý + pátek 13.30–15.00

Tanvald
Hlavní 91, 468 51 Smržovka; tel. 737 976 030
Ne 14.00 Tanvald – Smržovka (3. neděle v měsíci)
Administrováno z Turnova
Kazatelská stanice: Kořenov – kostelíček
Ne červen–září 10.00
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Turnov
Na Sboře 80, PSČ 511 01
e-mail: turnov@evangnet.cz
web: http://jednotabratrskacbce-turnov.cz

Kazatel (P): Ondřej Halama (∗ 1956)
tel. 737 976 030; e-mail: ondrej.halama@tiscali.cz

Kurátorka: Jitka Pernerová
Ne + Nb 9.30 (2. neděle rodinné), Do středa 16.00
Bh 2. a 4. středa v měsíci 10.00 a 3. úterý 19.00

Ujkovice
č. p. 63, 294 04 Dolní Bousov
tel. 721 113 872; e-mail: ujkovice@evangnet.cz

Kazatel: Václav Hájek (∗ 1961), tel. 774 512 039
Kurátorka: Marie Nešněrová
Ne 9.00; Administrováno z Rovenska

Železný Brod
Komenského 603, PSČ 468 22
e-mail: zelezny-brod@evangnet.cz
web: http://www.jbzb.cz

Kurátorka: Marcela Pallová, tel. 606 300 160
Ne 9.00, Bh pátek 17.00; Administrováno z Turnova
Kazatelská stanice: Koberovy, Smrčí 41

Zkratky
(P) – presbyter (D) – diakon
Ne – nedělní shromáždění Bh – biblická hodina
Nb – dětská nedělní besídka Do – dorost
Děti – předškoláci, školáčci Ml – mládež
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Kazatelé povolaní k jiné službě
docent na ETF UK: Jindřich Halama jr. (∗ 1952)

463 65 Jindřichovice pod Smrkem 290
tel. ETF: 221 988 321 e-mail: halama@etf.cuni.cz

Pověřené pro práci se sestrami
Libuše Bernardová (∗ 1952)
Brechtova 779, 149 00 Praha 4
tel. 602 390 157; e-mail: e.bernardova@centrum.cz

Jitka Pernerová (∗ 1940)
Ohrazenice 195, 511 01 Turnov
e-mail: bperner@seznam.cz

Poradní odbor mládeže
e-mail: ochranovska-mladez@evangnet.cz
web: http://www.jednotabratrska.cz/mladez
Eva Šormová, 604 353 326; sormovaeva@seznam.cz
Iva Zastko, 604 802 398; spatenkovaiva@seznam.cz

Na mateřské dovolené
Dagmar Kubíčková (∗ 1981)
tel. 608 155 113; dagmar.oupicka@evangnet.cz

Emerité
Miroslav Matouš (∗ 1921)
Oblouková 38, 101 00 Praha 10 –Vršovice
tel. 733 684 083

Vdovy a vdovci po kazatelích
Jana Polmová-Uhlířová (∗ 1949)
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Seniorátní výbor
senior: Ondřej Halama (∗ 1956)
tel. 737 976 030; ondrej.halama@tiscali.cz

náměstek seniora: Eva Šormová (∗ 1956)
tel. 222 716 862; mobil: 604 353 326
e-mail: sormovaeva@seznam.cz

seniorátní kurátor: Vojtěch Marek (∗ 1947)
tel. 732 455 413

náměstek kurátora: Jana Nejmanová (∗ 1961)

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Jungmannova 9, P.O. Box 466, 111 21 Praha 1
tel. 224 999 211; e-mail: sekretariat@e-cirkev.cz

Ředitelství Evropské kontinentální provincie
Evangelische Brüder-Unität
web: http://www.ebu.de/

Herrnhut: Vogtshof, Postfach 21, D–02745
tel. 0049–35873/487–0; fax: 0049–35873/487–99
e-mail: information@ebu.de

Bad Boll: Unitätshaus, Badwasen 6, D–73087
tel. 0049–7164/9421–0; fax: 0049–7164/9421–99
e-mail: brueder-unitaet@bb.ebu.de

CB Zeist: Zusterplain 20, NL–3703
tel. 0031–30/692 48 33; fax: 0031–30/691 96 39
e-mail: info@ebg.nl
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Poznámky
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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: 50Kč,
výtisk v pevné vazbě: 90Kč.

Tato Hesla vycházejí od roku 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz


