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Úvodní slovo k 291. ročníku Hesel
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Lukáš 6,36

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Před námi je nový rok. Je jako cesta, kterou jsme

ještě nešli. A neznáme ani cíl. Ještě nevíme, zda dobře
dojdeme. Je dobré mít v batohu něco k snědku, na
rozcestí najít nějaký ukazatel a večer nějaký útulek
pro přespání. To vše nám nabízejí tato Hesla.
Jednou nás Boží slovo posiluje a dává nám odvahu

na další kus cesty. Jindy nám zas může být oporou
při menších či větších rozhodnutích. A večer nás zve
k pozastavení, zamyšlení, k rozhovoru se souputníky
či ke zpěvu a modlitbě.
Texty Hesel jsou staré a dobře známé. Jejich kom-

binace je ale někdy překvapující. Písně a básně nám
otevírají zcela nové horizonty. Všechny ty texty nás
usebírají, otvírají nám oči a uši, aby den začínal a kon-
čil jako Boží dar i úkol.
Nade všemi dny roku stojí Heslo roku, zvolené

Ekumenickou pracovní skupinou pro biblické čtení
(ÖAB): Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec.
Bůh je milosrdný bez jakýchkoli podmínek. Není

milosrdný jen občas, tu a tam, nejen pokud jej o to
prosíme. Je takový stále. Prostě to k němu patří. Ježíš
nás vyzývá, abychom tak činili po něm. Ale jak často
se nám to podaří? Musíme se to učit každý den zno-
vu. To, co Bible nazývá milosrdenstvím, není možno
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vyjádřit jedním slovem. Je to velkorysý způsob, kte-
rým člověk v Orientu zve do svého domu přátele
i cizince.

Tak Bible popisuje Boha. Dobře to známe ze závě-
rečných řádků 23. žalmu. Toto milosrdenství smíme
v plné důvěře přijmout i my. Každý den nám dává
příležitost se od něj učit. A Hesla nás k tomu zvou po
celý rok.

Nový rok je jako cesta, kterou jsme ještě nešli. Bůh
je ale na cestě s námi svým slovem, požehnáním a vel-
kým milosrdenstvím.

Vaše Herrnhuter Brüdergemeine
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Výročí 2021

Staroměstské exekuce budou jistě plná media, po-
přejme sluchu odborníkům. Co nám po čtyřech le-
tech svéhomandátu řekne ekumenická Komise pro české
církevní dějiny 17. století? Nechme se překvapit!
Sami si můžeme představit, co by nám asi do dneš-

ní doby mohly říci hlasy popravených. Možná by se
omluvily za jednu z nejtěžších válek, kterou stavové
rozpoutali a přiznaly, co vše přispělo k jejich poráž-
ce: Nejednotná opozice, vzájemné handrkování, oso-
čování a řevnivost, špatná volba vládců, malá ochota
k osobní oběti. Touha po obraně svobody občas ustu-
pila do pozadí za touhu po odplatě, po moci a osob-
ním prospěchu. A někdy zas převážila lehkovážnost,
dávající přednost zábavě před zodpovědností. A k to-
mu varování, abychom se sami poučili z vlastních dě-
jin a neopakovali stále ty samé nešvary a chyby.
Ale opusťme na chvíli politiku a ponořme se do

dějin ještě o půlstoletí hlouběji.
24. listopadu vzpomínáme 450. výročí úmrtí Jana

Blahoslava z Přerova, jednoho z největších vzdělan-
ců Jednoty bratrské. Poslední desetiletí svého života
strávil v Ivančicích, kde kromě práce biskupa a sprá-
vy sboru vedl bratrskou školu. Prostějovský synod
1555 pověřil Blahoslava novým vydáním Nového zá-
kona. Jednalo se o kritickou revizi starších překladů
s přihlédnutím k překladům cizím i nejnovějším tex-
tům latinským a řeckým. Na zadní předsádku Hesel
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jsme proto pro porovnání vybrali text z tehdy popu-
lární Melantrichovy bible z roku 1564.

V roce 1562 založil Blahoslav v Ivančicích tiskárnu,
ze které v roce 1564 Nový zákon v kapesním vydání vyšel;
ukázku z něj (heslo roku) vidíme na přední straně
letošní obálky. Tímto vlastním příkladem Blahoslav
inicioval bratrský překlad celé bible, známé později
jako Bible kralická (neboť v roce 1578 byla tiskárna
převezena z Ivančic na Žerotínovo panství do Kralic
nad Oslavou).

Na zadní straně obálky pak vidíme ukázku z dru-
hého vydání Blahoslavova Nového zákona, vytištěného
na osmerkovém formátu roku 1568. Na titulním listu
exempláře je přípisek: Ex legato Rdmi. Georgij Bilek
a Bilenbergk Archidiaconi Crumloviensis Catalogo Collegij
Societatis Jesu Crumlovij inscriptus 1657. I když byla Bib-
le kralická jednou z nejpronásledovanějších knih na
Indexu Antonína Koniáše a její přistižení majitelé byli
jakožto kacíři krutě trestáni, sami jesuité ji pilně stu-
dovali. Není proto divu, že když po stu letech (1677)
sami vydali vlastní překlad Nového zákona z revido-
vané Vulgaty pod názvem Bible svatováclavská, vydat-
ně se Blahoslavovým překladem inspirovali. Sami si
na zadní obálce Hesel můžeme porovnat text jejího
druhého vydání 1769 s textem Blahoslavovým.
Těsně před smrtí v roce 1571 stačil Blahoslav ješ-

tě dopsat příručku pro začínající kazatele Vitia con-
cionatorum, to jest Vady kazatelův, tiskem vydat zpěv-
ník Evangelia, anebo Čtení svatá, kteráž slovou Pašije a
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zejména svou Grammatiku českou, která sloužila jeho
následovníkům při překladu celé bible.
Jaké zajímavé výročí ještě připomenout? Na přední

předsádce vázaných (či elektronických) Hesel vidíme
ilustraci traktátu Petra Chelčického Síť víry, která se
svého knižního vydání dočkala až po stu letech, roku
1521. Její rukopis k vydání připravil Chval Dubánek
v benediktinském klášteře ve Vilémově u Čáslavi a
vytištěna byla v tiskárně pražského purkmistra Pavla
Severýna z Kapí Hory.
Oldřich Velenský z Mnichova (u České Lípy) byl

humanista, sympatizant Jednoty, který svou tiskárnu
provozoval v Bělé pod Bezdězem. Tiskl i traktáty
Lukáše Pražského – roku 1520 Sepsánie duovoduov o kla-
něnie a klekanie před svátostí těla a krve Boží a v roce
1521 Spis dosti činící otázce protivníkuov Jednoty bratrské,
proč křest po služebnosti od kněze římského svěcení stále
v ní se opětuje – jak m.j. vzpomíná Blahoslav ve své
Filipice proti misomusům. (Po několika letech byla ale
praxe překřtívání v Jednotě bratrské zrušena.)
Nakonec se vrátíme až do století dvacátého: Nemů-

žeme pominout 100. narozeniny emeritního kazatele,
básníka, spisovatele a překladatele Miroslava Matouše,
který půl života převádí verše německých Losungen
do našich Hesel. Bůh žehná jeho rokům, kromě Hesel
vydává každým rokem alespoň jednu knihu či sbírku
svých veršů, kterými také naše Hesla zpestřuje.

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 osmině případů – kde byl text přesnější či při-

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

V desetině případů, kdy s ohledem na předlohu
v německých Losungen byly výše uvedené překlady
málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů –
označeno příslušným písmenem za číslem verše:
F – Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich 1998
Ku – P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a

kantik římského breviáře; Křesťanská akademie,
Řím 1970

P – Nový zákon – z původního řeckého znění přel.
Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 1970

R – Hlas Páně tříští cedry – Žalmy v překladu Václava
Renče; Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří
2010

S – Bible česká – Dr. Jan Lad. Sýkora; Praha 1922–23
Z – Jan Zeman: Žalmy; Brno 1946.
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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

Autorem dvojverší, laděných k heslům měsíců a
týdnů, je Miroslav Matouš.
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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.

• Doplňující texty: dvojverší 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), ze Staré-
ho zákona a ze žalmu; podobně je tomu u jiných
významných dní. Doporučené texty kázání (označe-
né v originále jako Predigt) uvádíme zvlášť jakožto
Perikopy na str. 140.

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: L, Ko, Da, Př, Sk, 2Kr,
Ezd, Ag, Neh, Žd, 1Te, 2Te, Za, Mal, J). 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 2021

pondělí 1. února úterý 2. února středa 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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LEDEN
Mnozí se ptají: Kdo ukáže nám, co je dobré? Dej
dopadat na nás světlu tváře své, ó Bože. Žalm 4,7 F

Bůh nemá podobu, leč ve všem stvoření
se zračí jeho tvář i jeho odění.

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

Židům 13,8

1. pátek Nebudete krást ani obelhávat a podvádět
svého bližního. 3.Mojžíšova 19,11
Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lás-
ky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé ani
urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli
povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

1. Petrova 3,8–9
Lukáš 4,16–21 Jak. 4,13–15 Jozue 1,1–9 Žalm 100

2. sobota Četli z knihy Božího zákona po oddílech
a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli.

Nehemiáš 8,8
Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal
všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království
a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez
překážek. Skutky 28,30–31
Jozue 24,1–26 Lukáš 3,1–6
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2. Neděle po Vánocích
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jed-
norozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

I když jsi kapkou jen, buď živnou rosou kvítku
a neskaň naprázdno a zmarněn, bez užitku.

3. neděle Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li
ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak
bude jak poledne. Izaiáš 58,10
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Lukáš 6,36
Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám;
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity v službě tvé! 346,2

Lukáš 2,41–52 1. Janova 5,11–13 Iz. 61,1–11 Žalm 4
1521 Decet Romanum Pontificem – papež Lev X. exkomunikuje Luthera.

4. pondělí Kéž mají stále takové srdce, aby se mě
báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy,
aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.

5.Mojžíšova 5,29
Je dobré, když má člověk srdce utvrzené milostí.

Židům 13,9 P
1.Mojžíšova 21,1–7 Lukáš 3,7–14

5. úterý Jen dobro a milost mne budou provázet po
všechny dny mého života a přebývat budu v domě
Božím dlouhý čas. Žalm 23,6 F



LEDEN 18

Já jsem přišel, aby mé ovce měly život a měly ho v hoj-
nosti. Jan 10,10
1.Mojžíšova 9,12–17 Lukáš 3,15–20

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

6. středa Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž
doufá v tebe! Žalm 84,13
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou;
padli na zem a klaněli se mu. Matouš 2,10–11
Matouš 2,1–12 Ef. 3,1–7 Iz. 60,1–6 Lukáš 3,21–38

7. čtvrtek Já jsem tvůj, pomoz mi. Žalm 119,94 Z
Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás,
proste, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7
1. Janova 3,1–6 Lukáš 4,1–13

8. pátek Jediný Bůh je skála má i pomoc, pevný můj
hrad, že nekolísám. Žalm 62,7 R
Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vy-
kročte jistým krokem. Židům 12,12–13
4.Mojžíšova 24,15–19 Lukáš 4,14–21

9. sobota Hospodine, povedu-li odpor proti tobě,
o soudech tvých mluviti budu s tebou.

Jeremiáš 12,1 K



19 LEDEN

Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale
i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospo-
dáři: „Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim
dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!“

Matouš 20,10–12
Efezským 4,17–24 Lukáš 4,22–30

Alianční modlitební týden

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

Římanům 8,14
Hle, Babyloňanům jak chybí pokora:
věž k Nebi budovat se dá jen Odshora.

10. neděle Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti.
Žalm 119,37 K

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
V něm zapusťte kořeny a pevně se držte víry.

Koloským 2,6–7Pán Bůh má síla jest
a světlo všech mých cest;
duše má, buď smělá,
jak by sklíčit měla
zlá tě zvěst? CČSH 11,1

Matouš 3,13–17Římanům 12,1–8Izaiáš 42,1–9Žalm 72

11. pondělí Pravíť Panovník, kterýž shromažďuje ro-
zehnané Izraelovy: Ještěť shromáždím k němu a k
shromážděným jeho. Izaiáš 56,8 K
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Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali prav-
du. 1. Timoteovi 2,3–4

Skutky 10,37–48 Lukáš 4,31–37

12. úterý Shromáždím pozůstatek svých ovcí ze
všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je
zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží
se. Jeremiáš 23,3

Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což
nenechá těch devadesát devět na pustémmístě a nejde
za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?

Lukáš 15,4

1. Korintským 2,11–16 Lukáš 4,38–44

13. středa Syn ctí svého otce. Jsem-li Otec, kde je
úcta ke mně? praví Hospodin. Malachiáš 1,6

Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu:
„Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ On odpověděl:
„Nechce se mi.“ Ale potom toho litoval a šel.

Matouš 21,28–29

Římanům 8,26–30 Lukáš 5,1–11

14. čtvrtek Přistupme před něho s chvalozpěvy, hud-
bou a písní vzývejme ho, protože Pán je Bůh náš
mocný. Žalm 95,2–3 R

Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a pře-
bývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl
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a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.
1. Timoteovi 6,15–16

Efezským 1,3–10 Lukáš 5,12–16

15. pátek Žena vzala z jeho plodů a jedla, dala také
svému muži, který byl s ní, a on též jedl.

1.Mojžíšova 3,6
Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy?

Lukáš 6,39
Koloským 2,1–7 Lukáš 5,17–26

16. sobota Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastí-
nění tvé tobě po pravici. Nebude bíti na tě slunce ve
dne, ani měsíc v noci. Žalm 121,5–6 K
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval
od zlého. Jan 17,15
Matouš 6,6–13 Lukáš 5,27–32

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

Vím, že je moje to, čím není moje jmění,
že cenu v časnosti má to, co časné není.

17. neděle Nermuťte se, radost Hospodinova budiž
síla vaše. Nehemiáš 8,10 K
Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci: máme
proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí,
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a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece
nám patří vše. 2. Korintským 6,4.10

Však co máme dobrého,
všecko jest od něho;
proč toho nasaditi
litujem pro něho?
Ten není žádný věrný
sluha Pána svého,
kdož toliko v čas štěstí
přidrží se jeho. EZ 468,7

Jan 2,1–11 1. Kor. 2,1–10 2.Mojž. 33,18–23 Žalm 40

18. pondělí Ty, Hospodine, sám všechno zachováváš
při životě a nebeské zástupy se ti klanějí.

Nehemiáš 9,6
Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď
sláva na věky! Římanům 11,36
5.Mojžíšova 4,5–13 Lukáš 5,33–39

19. úterý Hospodin mě poslal potěšit všechny truch-
lící. Izaiáš 61,1. 2
Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.

Matouš 5,4 K
Římanům 9,31–10,8 Lukáš 6,1–5

20. středa Rozšířil kroky mé pode mnou, aby se ne-
podvrtly nohy mé. 2. Samuelova 22,37 K
Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2. Korintským 3,17
Galatským 5,1–6 Lukáš 6,6–11
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21. čtvrtek I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach
ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal
člověk živým tvorem. 1.Mojžíšova 2,7
Můj drahý, přeji ti od Boha, aby se ti ve všem dobře
dařilo, a aby tvé tělo bylo v tak dobrém zdraví, jako
je tvoje duše. 3. Janova 1,2 P
Skutky 15,22–31 Lukáš 6,12–16

22. pátek Izraelští synové se obrátí a budou hle-
dat Hospodina, svého Boha. Se strachem přiběhnou
k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech.

Ozeáš 3,5
Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i či-
níte, co se mu líbí. Filipským 2,13
Jeremiáš 14,1–9 Lukáš 6,17–26

23. sobota Toto praví Hospodin: Budu se z nich veselit,
z celého srdce a z celé duše jim prokazovat dobro.

Jeremiáš 32,41
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

Lukáš 19,10
5.Mojžíšova 33,1–16 Lukáš 6,27–35
1621 Na Fridricha Falckého uvalena říšská klatba.

3. neděle po Zjevení Páně
Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a bu-
dou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29
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Bůh věčně věrný jest; a jemu patří díky,
že věrným zůstává i mezi nevěrníky.

24. neděle Proč se mnou vedete spor? Všichni jste
mi byli nevěrní, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 2,29

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou
ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením
v Kristu Ježíši. Římanům 3,23–24

Mé srdce slabé jest,
než nalezne je Pán,
mé srdce nezná jistoty,
jím zmítá divý van.
Je zcela bez moci,
než ty je spoutáš sám;
ó zotroč srdce láskou svou,
pak znikne smrti tmám. 284,3

Matouš 8,5–13 Řím. 1,13–17 2. Král. 5,1–19 Žalm 16

25. pondělí Tobě neučiním konce, ale budu tě tresta-
ti v soudu, bez trestání tě naprosto nenechám.

Jeremiáš 30,11 K

Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil
v ustanovený čas. 1. Petrova 5,6

Skutky 16,9–15 Lukáš 6,36–42

26. úterý Zdaliž není slovo mé takové jako oheň, dí
Hospodin, a jako kladivo rozrážející skálu?

Jeremiáš 23,29 K
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Přišel jsem vrhnout oheň na zemi, a jak bych si přál,
aby již vzplanul! Lukáš 12,49 Ž
Římanům 15,7–13 Lukáš 6,43–46

27. středa Zbloudilí duchem poznají rozumnost,
mému naučení se budou učit reptalové. Izaiáš 29,24
Je-li někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha,
jenž dává všem upřímně a nic nevyčítá, a bude mu
dána. Jakubova 1,5 Ž
Rút 1,1–21 Lukáš 6,47–49

28. čtvrtek Nejsem hoden veškerého tvého milosr-
denství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku
prokázal. 1.Mojžíšova 32,11
Ježíš řekl Zacheovi: Dnes přišlo spasení do tohoto
domu, vždyť je to také syn Abrahamův. Lukáš 19,9
Skutky 13,42–52 Lukáš 7,1–10
1521 Začátek Wormského sněmu.

29. pátek Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, pro-
cítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění
a ku potupě věčné. Daniel 12,2 K
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život
věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23
Koloským 1,24–29 Lukáš 7,11–17

30. sobota Ať tě, Pane, chválí všichni tvoji tvorové,
tobě zasvěcení ať tě velebí! Žalm 145,10 R
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Země, která přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu
těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání.

Židům 6,7
Zjevení 15,1–4 Lukáš 7,18–23

Neděle Bible

Poslední neděle po Zjevení Páně
Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad
tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva. Izaiáš 60,2b

Když vnější světskou moc tu třímá šerosvit,
můj Pane, světlem svým rač prozářit můj byt!

31. neděle Z celého srdce se odevzdávaly dobrovol-
né dary Hospodinu. 1. Paralipomenon 29,9
Radostného dárce miluje Bůh. 2. Korintským 9,7

Vezmi lásky mé si květ,
vezmi, co je tvého, zpět;
vezmi tělo, duši sám,
kéž ti všechno cele dám! EZ 473,6

Matouš 17,1–9 2. Korintským 4,6–10
2.Mojžíšova 3,1–15 Žalm 18,1–20
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Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.
Lukáš 10,20

Já nejsem kdosi teď, kdos byvší, kdosi příští:
jsem Někdo v tomto zde, dlím v Božím působišti.

1. pondělí Je snad pro Hospodina něco nemožného?
1.Mojžíšova 18,14

I řekli apoštolé Pánu: Přispoř nám víry. Lukáš 17,5 K
2. Korintským 3,9–18 Lukáš 7,24–35

2. úterý Slovo mé nenavrátí se ke mně prázdné, ale
učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná, k če-
muž je posílám. Izaiáš 55,11 K
Dej služebníkům svým mluviti s veškerou volností
slovo tvé, vztahuj ruku svou k uzdravování a k činění
divů a zázraků jménem svatého Syna svého Ježíše.

Skutky 4,29–30 S
Jan 1,43–51 Lukáš 7,36–8,3

3. středa Může si člověk udělat bohy? Jeremiáš 16,20
Víme, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom
poznali toho pravého, a jsme v tom pravém, v Sy-
nu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a život
věčný. 1. Janova 5,20 K
Jan 3,31–36 Lukáš 8,4–15
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4. čtvrtek Blízek je Hospodin těm, kteří jsou zlomeni
v srdci, a těm, kteří jsou zdrceni v duchu, pomáhá.

Žalm 34,19 Z

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak
na nás v Kristu přichází v hojnosti útěcha.

2. Korintským 1,5

Zjevení 1,1–8 Lukáš 8,16–18

5. pátek Před smrtí jsi zachránil duši mou a nohy
mé před pádem, abych před Bohem choditi mohl ve
světě živých. Žalm 56,14 F

Aj, 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

1. Korintským 2,6–10 Lukáš 8,19–21

6. sobota Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď
však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám
a lituji všeho v prachu a popelu. Jób 42,5–6

Kolem Saula zazářilo náhle světlo z nebe. Padl na zem
a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“
Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem
Ježíš, kterého ty pronásleduješ.“ Skutky 9,3–5

4.Mojžíšova 6,22–27 Lukáš 8,22–25



29 ÚNOR

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.

7. neděle Národu, který se nenazýval jménem mým,
řekl jsem: Zde jsem, zde jsem. Izaiáš 65,1 K
Pán řekl služebníku: Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám
a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.

Lukáš 14,23
Přijď Králi věčný náš,
jenž vše v své moci máš
a žehnej nám!
Uč nás dle pravdy cest
ti oběť chvály nést
a jakž ti libé jest,
v nás kraluj sám! 156,1

Lukáš 8,4–15 Židům 4,12–13
Izaiáš 55,6–12 Žalm 18,21–51

8. pondělí Ti, kdo Pána milují, budou jako slunce
vycházející v plné síle. Soudců 5,31
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. Jan 17,22
5.Mojžíšova 32,44–47 Lukáš 8,26–39

9. úterý Hospodina budu chválit za jeho slova, Boha
budu chválit za jeho slova. Žalm 56,11 F
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Ten drahocenný svěřený poklad opatruj v Duchu sva-
tém, jenž v nás bydlí. 2. Timoteovi 1,14 P

Ezechiel 33,30–33 Lukáš 8,40–56

10. středa Země a nebesa pominou, ale ty zůstaneš.
Žalm 102,27 Z

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

Lukáš 6,43–49 Lukáš 9,1–9

11. čtvrtek Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost,
promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetr-
vává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.

Micheáš 7,18

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

Římanům 8,32

1. Tesalonickým 1,2–10 Lukáš 9,10–17

12. pátek Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hos-
podina, od zlého se odvrať. Přísloví 3,7

Díla svého zkus jeden každý. Galatským 6,4 K

2. Timoteovi 3,10–17 Lukáš 9,18–27

13. sobota Pán buď nám milostiv a žehnej nám!
Žalm 67,2 R
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Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí
za milostí. Jan 1,16
Matouš 13,31–35 Lukáš 9,28–36

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

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

Kéž moje země – to je vroucím přáním mým,
je lásky domovem a Božím podnebím!

14. neděle Hospodin požehná svému lidu pokojem.
Žalm 29,11 Z

Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko,
a pokoj těm, kteří byli blízko. Efezským 2,17 P

Z tebe máme každé hnutí,
každou sílu, každé dchnutí;
ruku kdybys stáhl zpět,
hned by v prach zas klesl svět. EZ 544,2

Marek 8,31–38 1. Kor. 13,1–13 Amos 5,21–24 Žalm 15

15. pondělí Izraelci Hospodinu odpověděli: „Zhře-
šili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné,
jenom nás ještě tentokrát vyprosti!“ Soudců 10,15
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad
jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad deva-
desáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Lukáš 15,7
Lukáš 13,31–35 Lukáš 9,37–45
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16. úterý Všechny národy země poznají, že Hospo-
din je Bůh; není žádný jiný. 1. Královská 8,60
Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému
jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy při-
jdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé
soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4
Lukáš 5,33–39 Lukáš 9,46–48

Začátek postní doby
17. středa Ty jsi naděje všech končin země i zámoř-
ských dálek. Žalm 65,6
On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za
naše, ale za hříchy celého světa. 1. Janova 2,2
Matouš 6,16–21 Lukáš 9,49–50

18. čtvrtek Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl mi-
lost, nepomíjej svého služebníka. 1.Mojžíšova 18,3
Ježíš pohlédl vzůru a řekl: Zachee, pojď rychle dolů,
neboť dnes musím zůstat v tvém domě. Lukáš 19,5
Koloským 3,5–11 Lukáš 9,51–56

19. pátek Panovníku, ty jsi začal ukazovat svému slu-
žebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku.

5.Mojžíšova 3,24
Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho
tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm
máte naději na Boží slávu. Koloským 1,27
Římanům 7,14–25 Lukáš 9,57–62
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20. sobota Bůh svou láskou je vykupoval, bral je na
svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

Izaiáš 63,9
Když kdo z vás ztracenou ovci nalezne, vezme si ji
s radostí na ramena. Lukáš 15,5
Zachariáš 7,2–13 Lukáš 10,1–16

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

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

Když zatracenec pad’kams v peklo bezedné,
jen ruka Milosti ho k Nebi vyzvedne.

21. neděle Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo
tvých rukou. Žalm 102,26
Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce.

1. Korintským 1,8
A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí. 277,8

Matouš 4,1–11 Židům 4,14–16 1.Mojž. 3,1–24 Ž 63
1521 V Čelákovicích se narodil Matěj Červenka.

22. pondělí Hospodine zástupů, opravdu shlédneš
na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne?

1. Samuelova 1,11
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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

2. Tesalonickým 3,1–5 Lukáš 10,17–24
1471 V Praze zemřel Jan Rokycana.

23. úterý Slyšel jsem hlas Panovníka: „Koho pošlu
a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli
mne!“ Izaiáš 6,8

Jsme posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi
ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit
s Bohem! 2. Korintským 5,20

Jób 1,1–22 Lukáš 10,25–37

24. středa Najíte se svého pokrmu dosyta a budete
sídlit ve své zemi bezpečně. 3.Mojžíšova 26,5

Jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů,
které zbyly, dvanáct plných košů. Matouš 14,20

5.Mojžíšova 8,11–18 Lukáš 10,38–42

25. čtvrtek Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě,
štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje úto-
čiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

2. Samuelova 22,3

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
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nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38–39

Jakubova 4,1–10 Lukáš 11,1–4

26. pátek Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru,
oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i sou-
mrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno
je Hospodin, Bůh zástupů. Amos 4,13

Ježíš se modlí: Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi
ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo
zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je
od tebe. Jan 17,6–7

Židům 2,11–18 Lukáš 11,5–13

27. sobota Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad
svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své
mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám
vedl jej. 5.Mojžíšova 32,11

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

Římanům 6,12–18 Lukáš 11,14–28
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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

Už není zotročen v své duši člověk ten,
jenž ví, že v Bohu svém je vpravdě svoboden.

28. neděle Neboj se, já budu s tebou. Izaiáš 43,5
Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahná-
ni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích;
jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme srá-
ženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2. Korintským 4,8–9

Bude-li nám zle,
uč nás vesele
bez reptání, bez bolesti
všechno břímě těžké nésti,
vždyť tou strastí zde
k Tobě cesta jde! 286,2

Jan 3,14–21 Římanům 5,1–11 Izaiáš 5,1–7 Žalm 10
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BŘEZEN

Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.
Lukáš 19,40

Mně říká křišťál, jenž se mnohostranně třpytí,
že ve svém jsoucnu má i předsunuté bytí.

1. pondělí Izrael řekl Josefovi: Jdi a podívej se, je-li
s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku.

1.Mojžíšova 37,14
Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen
jemu. Filipským 2,4
1.Mojžíšova 37,3–36 Lukáš 11,29–32
1457 Začátek Jednoty bratrské v Čechách

2. úterý Uč mne správnému soudu a porozumění,
neboť ve tvé příkazy věřím. Žalm 119,66 F
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své
skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou
dává moudrost. Jakubova 3,13
Jób 2,1–10 Lukáš 11,33–36

3. středa I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby
člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“

1.Mojžíšova 2,18
Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého
miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl
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tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji
onen učedník přijal k sobě. Jan 19,26–27

Jan 16,29–33 Lukáš 11,37–54

4. čtvrtek Já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím
o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení,
abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.

Jeremiáš 29,11 K

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

1. Janova 1,8–2,6 Lukáš 18,31–43

Ženy zvou ke světovému dni modliteb

5. pátek Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu
se uteče spravedlivý jako do hradu. Přísloví 18,10

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě
a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipským 4,6

2. Korintským 13,3–9 Lukáš 19,1–10

6. sobota K tvému světlu přijdou pronárody a krá-
lové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3

Přijď království tvé. Lukáš 11,2 K

Galatským 2,16–21 Lukáš 19,11–27
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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

Když bystře hledíš, viz a vnímej náznakem
to neviditelné, to co je za zrakem.

7. neděle Povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti
přikázal. Jeremiáš 1,17
Nekážeme sebe, ale Krista Ježíše jakožto Pána.

2. Korintským 4,5 Ž
Pozdvihni očí našich tam,
kde ty přebýváš sám,
ať uzříme, což věříme
a zde nevidíme. EZ 236,3

Lukáš 9,57–62 Efez. 5,1–9 1. Král. 19,1–13 Žalm 34
1721 V Suchdole nad Odrou se narodil David Zeisberger.

8. pondělí Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člo-
věk nic nezmůže! 2. Paralipomenon 14,10
Budu se raději chlubit slabostmi, aby na mně spoči-
nula moc Kristova. 2. Korintským 12,9
Lukáš 14,25–35 Lukáš 19,28–40

9. úterý Sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin.
Micheáš 7,8

Vy jste všickni dítky světla a dítky dne; nenáležíme
noci ani tmě. 1. Tesalonickým 5,5 S
Jób 7,11–21 Lukáš 19,41–48
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10. středa Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto
jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.

Jeremiáš 31,3

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává
a Bůh v něm. 1. Janova 4,16

Matouš 13,44–46 Lukáš 20,1–8

11. čtvrtek Budeš příchozího milovati jako sebe sa-
mého. 3.Mojžíšova 19,34 K

Ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12,13

Matouš 19,16–26 Lukáš 20,9–19

12. pátek Tys můj Bůh už od matčina klína.
Žalm 22,11 R

Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

Matouš 10,34–39 Lukáš 20,20–26

13. sobota Los se vytahuje ze záňadří, ale každé roz-
hodnutí je od Hospodina. Přísloví 16,33

Měli byste říkat: Bude-li Pán chtít, budeme naživu
a uděláme to neb ono. Jakubova 4,15

Galatským 6,11–18 Lukáš 20,27–40
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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 zde je postupné co zrno, stéblo, klas,
to jako trojice je spjato mimo čas.

14. neděle Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka
Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chle-
bu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hos-
podinových. Budou vrávorat, pobíhat a hledat slovo
Hospodinovo, ale nenajdou. Amos 8,11–12
Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.

Lukáš 11,28
Svým Písmem vzdělává si
Pán věrnou hrstku svou
a vždycky svému stádci
je mocnou ochranou.
Své zaslíbení dávné
se splnit hotoví,
že ve zlých časech slavně
svou církev obnoví. ZČSSH 289,2

Jan 12,20–24 2. Kor. 1,3–7 Izaiáš 54,7–10 Žalm 84

15. pondělí Náš Bůh, kterého my uctíváme, nás mů-
že vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. Ale i kdyby
ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před
zlatou sochou se nepokloníme. Daniel 3,17. 18
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Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.
Skutky 4,20 K

Jan 6,26–35 Lukáš 20,41–47
1621 Soudní tribunál, předsedá Karel z Lichtenštejna

16. úterý Dovol mi spatřit tvou slávu!
2.Mojžíšova 33,18

Filip řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebuje-
me!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi,
Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce.“

Jan 14,8–9

Jób 9,14–35 Lukáš 21,1–4

17. středa Ty jsi silný Bůh vidění.
1.Mojžíšova 16,13 K

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi
pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se
nade mnou hříšným. Lukáš 18,13

Jan 15,9–17 Lukáš 21,5–19

18. čtvrtek Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale
jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16,9

Ne že bychom mohli způsobilost přičítat sami sobě
na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od
Boha. 2. Korintským 3,5

2. Korintským 4,11–18 Lukáš 21,20–28
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19. pátek Dbejte na má nařízení a dodržujte je; já
jsem Hospodin, já vás posvěcuji. 3.Mojžíšova 20,8
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude po-
doben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na
skále. Matouš 7,24
Jan 16,16–23a Lukáš 21,29–38

20. sobota Gedeón Hospodinovu poslu odpověděl: Do-
vol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle
všechno potkává? Soudců 6,13
Ježíš na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho pro-
budí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahy-
neme?“ Marek 4,38
Jan 14,15–21 Lukáš 22,1–6

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

Bůh, ono „Jsem, jenž jsem“, má dvojí zpřístupnění:
je pro věčno „Jsem teď“ a pro časno „Jsem dění“.

21. neděle Moje ruka založila zemi, má pravice ne-
besa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu.

Izaiáš 48,13
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to
Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno
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povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
Jan 1,1–3

Nadehvězdným končinám,
Otče dobrotivý,
tak i mořským hlubinám
známy jsou tvé divy. 52,3

Marek 10,35–45 Židům 5,1–10
1.Mojžíšova 22,1–19 Žalm 22,1–22

22. pondělí Tento ubožák volal a Bůh ho vyslyšel
a vyprostil ho ze všech těžkostí. Žalm 34,7 F
Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo
tluče, tomu bude otevřeno. Lukáš 11,10
Efezským 2,11–16 Lukáš 22,7–23
1471 Zemřel „král obojího lidu“ Jiří z Poděbrad.

23. úterý Nepřikázal jsem ti: Buď rozhodný a udat-
ný? Jozue 1,9
Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly,
lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7
Jób 19,21–27 Lukáš 22,24–30

24. středa Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte
a množte se, naplňte zemi a podmaňte ji.

1.Mojžíšova 1,28
Všechno je vaše, vy však jste Kristovi.

1. Korintským 3,22–23
Židům 9,11–15 Lukáš 22,31–38
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25. čtvrtek Neskrývej tváři své přede mnou, aniž za-
mítej v hněvě služebníka svého. Žalm 27,9 K
Zločinec řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do
svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pra-
vím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ Lukáš 23,42–43
Jeremiáš 15,15–21 Lukáš 22,39–46

26. pátek Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou
spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu
planou a cizí? Jeremiáš 2,21
Pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání a první skutky
čiň. Zjevení 2,5 K
Židům 10,1. 11–18 Lukáš 22,47–53

27. sobota Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné do-
my a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys
zapomněl na Hospodina. 5.Mojžíšova 8,12.14
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží
v Kristu Ježíši pro vás. 1. Tesalonickým 5,18
Lukáš 18,31–43 Lukáš 22,54–62

Květná neděle
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vy-
výšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl
život věčný. Jan 3,14. 15

Cíl nepomíjivý, kde bytuje Bůh sám,
je v moci odtamtud, ne v lidských snahách tam.
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28. neděle V Hospodinu je spása. S tvým lidem je
tvoje požehnání! Žalm 3,9

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich
synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval
každou nemoc a každou chorobu. Matouš 9,35

Co budu živ, budu ho chváliti,
velebiti,
skutky jeho slaviti.
Řeknu vesele:
Nuž, duše má, směle
chval Spasitele! EZD 648,4

Jan 12,12–19 Filip. 2,5–11 Iz 50,4–9 Žalm 22,23–32

29. pondělí Hospodin bude Králem nad celou ze-
mí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno
jediné. Zachariáš 14,9

Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na
jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.

Zjevení 22,3–4

Matouš 26,6–13 Lukáš 22,63–71

30. úterý Narodí se nám dítě, bude nám dán syn,
na jehož rameni spočine vláda. Izaiáš 9,5

On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze
svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný
Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. 2. Petrova 1,17

Jób 38,1–11; 42,1–6 Lukáš 23,1–12
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31. středa Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať hor-
lí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny.

Přísloví 23,17
Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.

Lukáš 23,34 K
Lukáš 22,1–6 Lukáš 23,13–25
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DUBEN

Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený vše-
ho stvoření. Koloským 1,15

Jak nedůležité je v světě oddálení,
když nejblíže je ten, jenž na něm zdá se není!

Zelený Čtvrtek
On zajistil památku svým divům; Hospodin je milos-
tivý, plný slitování. Žalm 111,4

1. čtvrtek Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy
neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé,
a člověk to nepostřehne. Jób 33,13–14

Ježíš veleknězi odpověděl: Já jsem mluvil k světu veřejně.
Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se
shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně.
Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem
říkal. Jan 18,20–21

Jan 13,1–15. 34–35 1. Korintským 11,17–34
2.Mojžíšova 12,1–14 Lukáš 23,26–31

Velký Pátek
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Jan 3,16
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2. pátek Bůh zachovává mír v končinách tvých.
Žalm 147,14 F

Kristus jest pokoj náš. Efezským 2,14 K

Jan 19,16–30 2. Korintským 5,14–21
Izaiáš 52,13– 53,12 Lukáš 23,32–49

3. sobota Jenom On, jen Pán je naším Bohem, jeho
soudy přes veškerou zem. Žalm 105,7 R

Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spra-
vedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.

1. Petrova 3,18
1. Petrova 3,18–22 Lukáš 23,50–56

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

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

4. neděle Tvář má předcházeti vás bude, a dámť od-
počinutí. 2.Mojžíšova 33,14 K

Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,19
Jezu Kriste, vstal jsi, nám tím příklad dal jsi,
že nám z mrtvých vstáti, s Bohem přebývati.
Pane, smiluj se! EZ 333,2

Marek 16,1–8 1. Korintským 15,1–11
1. Samuelova 2,1–8 Lukáš 24,1–12
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Velikonoční pondělí
Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám
klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

5. pondělí Stane-li se v městě něco zlého, zda nejed-
ná Hospodin? Amos 3,6
Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své
slávy? Lukáš 24,26
Lukáš 24,13–35 1. Korintským 15,50–58
Izaiáš 25,6–9 Lukáš 24,13–35

6. úterý Ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení
docházejí spásy. Jób 5,11
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!

2. Korintským 1,3–4
Jan 20,1–10 Lukáš 24,36–49

7. středa On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl
místo nevěrných. Izaiáš 53,12
Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty,
kteří vám ubližují. Lukáš 6,28
Jan 20,11–18 Lukáš 24,50–53

8. čtvrtek I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl
jemu: Kdež jsi? Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem
v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem
se. 1.Mojžíšova 3,9–10 K
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Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé
a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se
budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13
Jan 21,1–14 Koloským 1,1–14

9. pátek Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem
tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31
Lukáš 24,36–47 Koloským 1,15–23

10. sobota Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě,
když pozbývám sil. Žalm 71,9
Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně
se den ze dne obnovujeme. 2. Korintským 4,16
Lukáš 24,1–12 Koloským 1,24–29

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
Co obsaženo má být v hříchů odpuštění?
Být v duchu svoboden, být prázden všeho lpění.

11. neděle K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.
Žalm 62,11
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Kde jest poklad váš, tu jest i srdce vaše.
Matouš 6,21 K

Rač zlé žádosti umořit
a ohavnost hříchu zbořit!
Ach, ozbroj mne svou mocností,
bych potlačil své křehkosti! 293,2

Jan 20,19–29 1. Petrova 1,3–9 Iz 40,26–31 Žalm 116

12. pondělí Budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě
mezi všemi národy na zemi, až uslyší o všem dobru,
které pro svůj lid učiním. Jeremiáš 33,9

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,
podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spase-
ní, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež
bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.

Lukáš 2,29–32

1.Mojžíšova 32,22–32 Koloským 2,1–7

13. úterý Obmej od nešlechetnosti srdce své, abys
vysvobozen byl. Dokud zůstávati budou u prostřed
tebe myšlení marnosti tvé? Jeremiáš 4,14 K

Neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
Lukáš 3,8

Jób 42,7–17 Koloským 2,8–15

14. středa Hospodin jim způsobil radost.
Ezdráš 6,22
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Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.
Lukáš 10,20

Izaiáš 66,6–13 Koloským 2,16–23

15. čtvrtek Ať se zaradují všichni, kdo milují tvé jmé-
no. Žalm 5,12

Učedníci byli naplněni radostí a Duchem svatým.
Skutky 13,52

Jan 17,9–19 Koloským 3,1–4

16. pátek Ať se u tebe nevyskytne věštec obírající se
věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj. Každé-
ho, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti.

5.Mojžíšova 18,10.12

Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a prav-
da; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na ne-
užitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým
jménem. Efezským 5,9–11

1. Petrova 2,1–10 Koloským 3,5–11

17. sobota Přikázání Boží jsou ryzí a dávají očí světlo.
Žalm 19,9 F

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

Koloským 3,16

Skutky 8,26–39 Koloským 3,12–17
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Misericordias Domini
(Milosrdenství Hospodinova plná je země. Žalm 33,5)
Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce uposlechnou mého
hlasu; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám
věčný život. Jan 10,11. 27–28 P

Cos vsadil do srdce tak jako do ráje,
to v tobě vykvete a v nebi dozraje.

18. neděle Král David pak vešel, usedl před Hospo-
dinem a řekl: Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co
je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?

2. Samuelova 7,18
Milost, kterou mi Bůh prokázal, nebyla nadarmo.

1. Korintským 15,10
Tys, ó Pane, síla má, opora má jediná,
tebe když se přidržím, s tebou slavně zvítězím. 76,1

Jan 10,11–30 1. Pet. 2,21–25 Ezech. 34,1–31 Žalm 23

19. pondělí Pán posiluje kroky toho, čí život se mu
zalíbil. Padne-li, ležet nezůstane, vždyť Pán ho drží
za ruku. Žalm 37,23–24 R
Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, jenž si
nás zamiloval. Římanům 8,37
Jan 10,1–10 Koloským 3,18–4,1

20. úterý I mluvil Bůh k Noé: Vcházím v smlouvu svou
s vámi, i s semenem vaším po vás, a se všelikou duší
živou. Nebude více potopa k zkažení země.

1.Mojžíšova 9,9–10.11 K
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Nedejte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste
slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem.

Koloským 1,23
Matouš 9,35–10,1–7 Koloským 4,2–6

21. středa Hle, přetavil jsem tě v tavicí peci utrpení.
Izaiáš 48,10

Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás
vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté
pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí;
hle, máte hojnou odměnu v nebi. Lukáš 6,22–23
Jan 17,20–26 Koloským 4,7–18
1421 Pražský arcibiskup Konrád z Vechty uznal Čtyři artikule.

22. čtvrtek Pohlédněte k němu, ať se rozveselíte, ne-
musíte se rdít hanbou. Žalm 34,6 Ku
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v mod-
litbách vytrvalí. Římanům 12,12
Efezským 4,8–16 Daniel 1,1–21

23. pátek Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli.
Izaiáš 7,4

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a sil-
ní! 1. Korintským 16,13
Matouš 26,30–35 Daniel 2,1–23

24. sobota Já, Hospodin, jsem tě povolal, abys ot-
víral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic
ty, kdo sedí v temnotě. Izaiáš 42,6. 7
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Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho
slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“

Marek 10,49
Jan 14,1–6 Daniel 2,24–49

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

Co pojí nás, to je i není naše věc:
Duch svatý pro věčno z nás tká si koberec.

25. neděle Veliký je Bůh, Bůh náš vždycky a na věky.
On bude naším vůdcem. Žalm 48,15 Ku
Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Přijď, vyžeň všechnu temnotu,
buď sluncem našich životů.
Svým světlem sviť, kde vládne noc.
Slyš naše prosby o pomoc! EZD 669,2

Jan 15,1–8 Sk. 17,22–34 1.Mojž. 1,1–2,4 Žalm 19

26. pondělí Nastane den jediný, známý jen Hospo-
dinu, kdy nebude den ani noc; i za večerního času
bude světlo. Zachariáš 14,7
Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji
oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší
tmy. 1. Janova 1,5
1.Mojžíšova 1,6–8 Daniel 3,1–30
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27. úterý Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, ne-
zavrhl jsem tě. Izaiáš 41,9
Zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne!

Římanům 11,1 P
1.Mojžíšova 1,9–13 Daniel 5,1–30

28. středa Sám jsem naučil Efrajima chodit. Ale ne-
poznali, že já jsem je uzdravoval. Ozeáš 11,3
Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke
spáse. 2. Petrova 3,15
1.Mojžíšova 1,14–19 Daniel 6,1–29

29. čtvrtek Mojžíš prosil Hospodina, svého Boha,
o shovívavost: Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež
proti svému lidu zamýšlíš. 2.Mojžíšova 32,11.12
Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista
spravedlivého. 1. Janova 2,1
1.Mojžíšova 1,20–23 Daniel 7,1–15

30. pátek Jeho vladařství se rozšíří a pokoji nebude
konce. Izaiáš 9,6
Bůh poslal slovo svým synům israelským, zvěstuje po-
koj skrze Ježíše Krista. Ten jest pánem všech.

Skutky 10,36 S
1.Mojžíšova 1,24–31 Daniel 7,16–28
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KVĚTEN

Otevři svá ústa za němého, za právo všech postiže-
ných. Přísloví 31,8

I zrní zapadlé, to, o němž není zdání,
Bůh najde, přebere a svěří k rozsévání.

1. sobota Nebude dán chudý u věčné zapomenutí;
očekávání soužených nezahyne na věky. Žalm 9,19 K

Pán domu řekl svému služebníku: Vyjdi rychle na ná-
městí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené,
slepé a chromé. Lukáš 14,21

1.Mojžíšova 2,1–3 Daniel 8,1–27

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

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

Kam šípy rozumu už nedolétnou tmou,
tam křídla úžasu nás k světlu donesou.

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

Ježíš učedníkům odpověděl: Slova, která jsem k vám mlu-
vil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63
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To Boží slovo přežije
tu všechnu temnou zlobu,
Bůh otců našich s námi je
svým Duchem v každou dobu.
I když nám statek, čest
život dáti jest,
s tím se smíříme,
v nich prospěch nezříme,
nás čeká v nebesích Pán. ZCČSH 7,4

Lukáš 19,37–40 Koloským 3,12–17
1. Samuelova 16,14–23 Žalm 45

3. pondělí Hospodin mě podepíral. Učinil mě vol-
ným. 2. Samuelova 22,19–20

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

Matouš 9,9

2.Mojžíšova 15,1–21 Daniel 9,1–19
1728 Začátek Hesel v Ochranově

4. úterý Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels
mne, a obdařils silou duši mou. Žalm 138,3 K

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho
vzývají. Římanům 10,12

1. Samuelova 16,14–23 Daniel 9,20–27

5. středa Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která
jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží
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a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden.
Jeremiáš 27,5

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.
Matouš 5,5 K

Římanům 15,14–21 Daniel 10,1–21

6. čtvrtek Oči všech k tobě hledí s nadějí a ty jim
dáváš pokrm v náležitý čas. Ty otevíráš svoji štědrou
dlaň, dobrotivě sytíš všechno živoucí.

Žalm 145,15–16 R

Nestarejte se o život, co budete jísti, ani o tělo, co
budete oblékati. Vždyť život je víc než pokrm a tělo
víc než oděv. Všimněte si havranů, že nesejí ani než-
nou, nemají komor ani stodol, a Bůh je živí. Oč větší
cenu máte vy než ptáci! Lukáš 12,22–24 P

1. Korintským 14,6–19 Daniel 12,1–13

7. pátek Ty jsi Bůh, který mi pomáhá. Na tebe čekám
celý den. Žalm 25,5 Z

Víme, že nás slyší. 1. Janova 5,15 K

Zjevení 5,6–14 Přísloví 25,11–28

8. sobota Povstaň už, Pane, na pomoc pospěš, v mi-
losti své nás vysvoboď! Žalm 44,27 R

Hle, království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,21

Jan 6,60–69 Přísloví 26,1–17
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Týden oběti za misii

Rogate
(Modlete se!)

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

Bůh stvořil tě a ty zde nejsi bez ceny;
ty nejsi na Zemi jen kdosi trpěný!

9. neděle Ochrana tvá buď Bůh věčný.
5.Mojžíšova 33,27 K

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm,
kdo ho ctí. Lukáš 1,50

Duši svou poroučím
já tobě samému,
na milost se spouštím
Pánu Bohu svému;
buď mi milostiv hříšnému! 247 6,0

Lukáš 11,1–13 1. Timoteovi 2,1–6
2.Mojžíšova 32,7–14 Žalm 1

10. pondělí Počátek poznání je bázeň před Hospo-
dinem. Přísloví 1,7
V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a po-
znání. Koloským 2,3
Marek 1,32–39 Přísloví 27,1–7

11. úterý Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa
i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní.

5.Mojžíšova 10,14
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Klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře
i studnice vod. Zjevení 14,7 K
Lukáš 18,1–8 Přísloví 28,12–28

12. středa Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá,
v stínu Všemohoucího odpočívati bude. Dím Hos-
podinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž
naději skládati budu. Žalm 91,1–2 K
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv
o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1. Janova 5,14
Marek 9,14–29 Přísloví 29,1–18

Nanebevstoupení Páně
Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.

Jan 12,32

13. čtvrtek Shromáždím zapuzenou, dám jim chválu
a jméno všude v zemi jejich hanby. Sofoniáš 3,19
Ptali se ho: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit
království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát
čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale
dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí,
a budete mi svědky.“ Skutky 1,6–8
Lukáš 24,44–53 Skutky 1,3–11
1. Královská 8,22–28 Žalm 47

14. pátek Hospodin si postavil trůn na nebesích, vše-
mu vládne svou královskou mocí. Žalm 103,19
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Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Ra-
dujme se a jásejme a vzdejme mu chválu.

Zjevení 19,6–7

Jan 18,33–38 Přísloví 30,1–19

15. sobota Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spa-
sení Hospodinovo. Pláč 3,26 K

Pán spravuj srdce vaše k lásce Boží a k očekávání
Krista. 2. Tesalonickým 3,5 K

Zjevení 4,1–11 Přísloví 31,1–9

Ekumenický modlitební týden

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

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

To, co jen lidské je, se během doby ztrácí;
to stálé možné je jen s Boží spoluprací.

16. neděle Všech dnů let našich jest let sedmdesáte,
aneb jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesát let, a i
to, což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída, a když
to pomine, ihned rychle zaletíme. Žalm 90,10 K

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
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sílu ke každému dobrému činu i slovu.
2. Tesalonickým 2,16–17

Ó pracuj, dřív se schýlí
než pomyslíš, den tvůj,
a snažně s věrnou pílí
čas vzácný vykupuj.
Hned v jitřních hodin svitu
se k dílu Páně měj,
za rosných perel třpytu
k žni věčné rozsívej. 362,1

Jan 16,5–15 Ef. 3,14–21 Jer. 31,31–34 Žalm 27

17. pondělí S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil,
dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23
Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst.

1. Korintským 3,6
Ezechiel 11,14–20 Skutky 1,1–14
1571 Jan Blahoslav v Náměšti vydal zpěvník „Evangelia anebo čtení

svatá, kteráž slovou pašije“.

18. úterý On zajistil památku svým divům; Hospo-
din je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4
Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky,
lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali
ho. Lukáš 24,30–31
1. Janova 4,1–6 Skutky 1,15–26

19. středa Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť
učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1
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S vděčností v srdci oslavujte Boha. Koloským 3,16

Izaiáš 32,11–18 Skutky 2,1–13

20. čtvrtek Povstaňte, dobrořečte Hospodinu, své-
mu Bohu, po všechny věky. Ať dobrořečí tvému
slavnému jménu, vyvýšenému nad každé dobrořeče-
ní a chválu. Nehemiáš 9,5

Mluvte sobě vespolek v žalmích, v chvalách, a v pís-
ničkách duchovních. Efezským 5,19 K

Skutky 1,12–26 Skutky 2,14–21

21. pátek Kéž je tvé ucho ochotné slyšet, že se před
tebou modlím ustavičně dnem i nocí za tvoje služeb-
níky. Nehemiáš 1,6

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
Jakubova 5,16

Efezským 1,15–23 Skutky 2,22–28
1521 Tomáš Müntzer přijíždí do Prahy.

22. sobota Panovníku, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou
pravda. 2. Samuelova 7,28

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvou-
sečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí
a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Židům 4,12

Jan 16,5–15 Skutky 2,29–36
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Neděle svatodušní
Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hos-
podin zástupů. Zachariáš 4,6

Bůh na Výsostech, věz, má jiná hodnocení:
vše světa úspěchy tam v pouhé nic se mění.

23. neděle Chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť
jeho vladařská moc je věčná. Daniel 4,31–32
Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista,
našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí
měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše
naděje. Titovi 3,6–7

Jedné věci žádám a té vždycky hledám,
bych do vůle Páně přebýval v ochraně
odevzdán. ZCČSH 11,3

Jan 14,15–27 Sk. 2,1–21 1.Mojž. 11,1–9 Sk. 2,37–41

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

24. pondělí Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej
pokoj a usiluj o něj. Žalm 34,15
Bůh nás povolal k pokoji. 1. Korintským 7,15
Jan 20,19–23 1. Korintským 12,4–11
4.Mojžíšova 11,11–30 Skutky 2,42–47

25. úterý Ty, Pane můj, jsi dobrý a plný slitování, a jsi
milosrdný ke všem, kteří tě volají. Žalm 86,5 F
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Jednou se Ježíš na nějakémmístě modlil; když přestal,
řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit
se. Lukáš 11,1
1. Korintským 14,1–40 Skutky 3,1–10

26. středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k to-
mu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14
Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.

Římanům 11,29
Efezským 1,11–14 Skutky 3,11–16

27. čtvrtek Káleb řekl Jozuovi: Moji bratří zavinili, že
lid ztratil odvahu. Ale já jsem se cele oddal Hospo-
dinu, svému Bohu. Jozue 14,8
Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín
vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě
svého Boha. Zjevení 3,11–12
2. Korintským 3,2–9 Skutky 3,17–26
1471 Vladislav Jagellonský zvolen českým králem.

28. pátek Vyvede mě na světlo a uzřím jeho sprave-
dlnost. Micheáš 7,9
Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula
ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán –
ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět
viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ Skutky 9,17
Galatským 3,1–5 Skutky 4,1–12
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29. sobota O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve
městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným.

Žalm 48,9
V Pánu jste i vy společně budováni v duchovní pří-
bytek Boží. Efezským 2,22
Skutky 18,1–11 Skutky 4,13–22

Neděle svaté Trojice
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a pří-
tomnost Ducha svatého se všemi vámi.

2. Korintským 13,13
Hle to, co zjevila mi rozmanitost kvítí:
ne holé, rozkvetlé jest Boží jednobytí.

30. neděle Hospodine, svými skutky působíš mi ra-
dost, plesám nad činy tvých rukou. Žalm 92,5
Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení
Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.

Skutky 4,33Beřte z něho, co kdo potřebuje,
všichni v něm plnou hojnost najdete;
sebe sám každému uděluje,
kdo v nouzi své k němu přistupuje. EZ 263,7

Jan 3,1–13 Řím. 11,32–36 Izaiáš 6,1–13 Žalm 29

31. pondělí Toto praví Hospodin:Dodržujte právo, jed-
nejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila,
už se zjevuje má spravedlnost. Izaiáš 56,1
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

2. Korintským 6,2
2.Mojžíšova 3,13–20 Skutky 4,23–31



69 ČERVEN

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

Svět jako tvůrčí vzkaz je prosté mysli sdělný;
jen přeučenosti se zdá být nečitelný.

1. úterý Jestliže se chcete celým srdcem obrátit
k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy.

1. Samuelova 7,3
Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť
jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jed-
nomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit
Bohu i majetku. Lukáš 16,13
Izaiáš 43,8–13 Skutky 4,32–37

2. středa Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a bu-
dete živi! Izaiáš 55,3
Každý, kdo ke mně přichází a slyší mé řeči a činí je –
ukáži vám, komu je podoben: podoben je člověku
stavějícímu dům, jenž kopal do hloubky a položil
základ na skálu. Lukáš 6,47–48 Ž
Skutky 17,16–34 Skutky 5,1–16

3. čtvrtek Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého
lidu je Hospodin, nyní i navěky. Žalm 125,2
Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem.
Pán se všemi vámi. 2. Tesalonickým 3,16
Efezským 4,1–7 Skutky 5,17–33
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4. pátek Budete mi království kněžské a národ svatý.
Ta jsou slova, která mluviti budeš synům Izraelským.

2.Mojžíšova 19,6 K
V Kristu nás vyvolil před ustanovením světa k tomu,
abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem
jeho v lásce. Efezským 1,4 K
2. Petrova 1,16–21 Skutky 5,34–42

5. sobota Pán jejich soužení viděl, slyšel jejich bědo-
vání, kvůli nim si připomínal svoji smlouvu.

Žalm 106,44–45
Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milo-
srdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho
potomkům navěky. Lukáš 1,54–55
Jan 14,7–14 Skutky 6,1–7

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

Je zlo i dobro jest, nic mezi obojím:
kdo touží po dobru, ten nestane se zlým.

6. neděle Radost mají ti, kdo radí ku pokoji.
Přísloví 12,20

Blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť oni budou nazváni
Boží děti. Matouš 5,9 P

Ó sešli pokoj včas! Již skloň se k země tmám!
Až ze dna moří zní ten hlas: Ó, pokoj sešli nám!

ZCČSH 72,4
Luk. 16,19–31 1. Jan 4,13–21 Jer. 23,16–29 Žalm 3
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7. pondělí O milosti své mi ráno slyšet dej, neboť
v tebe svou naději skládám. Žalm 143,8 F

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel
na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35

Skutky 4,1–21 Skutky 6,8–15
1421 Čtyři artikule přijaty za zemský zákon.
1621 Martin Fruwein se zabil pádem do Jeleního příkopu.

8. úterý Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče
spravedlnost. Izaiáš 60,17

Království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti
z Ducha svatého. Římanům 14,17

2. Korintským 1,23–2,4 Skutky 7,1–29

9. středa Odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim
bude moudrost? Jeremiáš 8,9

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli,
abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1

Ezechiel 3,22–27 Skutky 7,30–53
1621 Tělo Martina Fruweina rozčtvrceno, hlava přibita na šibenici.

10. čtvrtek Hledám tě celým srdcem svým. Nedej mi
bloudit a vzdálit se od tvých příkazů. Žalm 119,10 F

V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázá-
ní; a jeho přikázání nejsou těžká. 1. Janova 5,3

Jan 21,15–19 Skutky 7,54–8,3
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11. pátek Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš
zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí.

Izaiáš 33,22
Ježíš řekl učedníkům: „Za koho mne pokládáte vy?“
Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“ Lukáš 9,20
Jeremiáš 20,7–11 Skutky 8,4–25

12. sobota Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýt-
nutí. Přísloví 16,18
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve
svém vlastním oku nepozoruješ? Lukáš 6,41
Jonáš 1,1–16 Skutky 8,26–40

2. neděle po sv. Trojici
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtí-
ženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Matouš 11,28
Ač lidí bezpočet smí k sobě Boha zvát,
On přesto může mně se plně věnovat.

13. neděle Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě za-
stal. Žalm 13,6
Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo
dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

Tvá láska, Pane, nám sílu dává,
je jako číše vody studené.
Má sílu těšit smutnou duši
a zvednout tělo zemdlené. EZD 635,1
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Lukáš 14,15–24 Ef. 2,11–22 Iz. 55,1–5 Žalm 13

14. pondělí Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho
naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.

Pláč 3,25
Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

Židům 10,35
Přísloví 9,1–10 Skutky 9,1–9

15. úterý Požehnán budiž Hospodin, jenž neodmítl
modlitby mé a milost svou ode mne neodvrátil.

Žalm 66,20 F
V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

Koloským 4,2
2.Mojžíšova 2,11–25 Skutky 9,10–19

16. středa Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost
a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha.

Zachariáš 3,4
Milostí jste spaseni! Efezským 2,5
Jan 4,5–18 Skutky 9,19–31

17. čtvrtek Hospodin ti otevře svou štědrou poklad-
nici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a po-
žehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12
Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý! 1. Petrova 2,3
Matouš 15,29–39 Skutky 9,32–43
1722 Započala výstavba Ochranova.
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18. pátek Na pomoc přijď nám proti nepříteli, když
pomoc od lidí je nicotná. Žalm 60,13 R
Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

2. Tesalonickým 3,3
Jan 6,37–46 Skutky 10,1–23

19. sobota Běda těm, kteříž vymýšlejí nepravost,
když jest v moci rukou jejich. Micheáš 2,1 K
Ježíš učedníkům řekl: Víte, že vládcové panují nad ná-
rody a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo
se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služební-
kem. Matouš 20,25–26
Jonáš 2,1–11 Skutky 10,24–48

3. neděle po sv. Trojici
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

Lukáš 19,10
Vstříc u víře jdu své i všeho světa spáse:
být s Bohem navěky, ne věčně zaklet v čase.

20. neděle Hledejte Hospodina, pokud může nale-
zen býti; vzývejte ho, pokud blízko jest.

Izaiáš 55,6 K
V Kristu přebývá všecka plnost Božství tělesně.

Koloským 2,9 K
Račiž tedy, milý Pane, obdařiti pokorou mne,
svou milost se mnou konati, v lásce své dej setrvati. 271,9

Lukáš 15,1–32 1. Timoteovi 1,12–17
Micheáš 7,18–20 Žalm 12
1621 Čtení rozsudků odsouzeným
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21. pondělí S veselím budete čerpat vodu z pramenů
spásy. Izaiáš 12,3

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtí-
ženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Matouš 11,28

Lukáš 7,36–50 Skutky 11,1–18
1621 Staroměstská exekuce – 27 popravených

22. úterý Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá
jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není. Avšak
Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky.

Žalm 103,15–16. 17

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této mi-
losti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme
slávy Boží. Římanům 5,2

Soudců 10,6–16 Skutky 11,19–30
1621 Mikuláš Diviš z Doubravína přibit k šibenici za jazyk.

23. středa Budu ti žehnat za svého života, v tvém
jménu pozdvihovat svých dlaní. Žalm 63,5 Z

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

Micheáš 7,7–9. 18–20 Skutky 12,1–25

24. čtvrtek Našel-li jsem milost v očích tvých, Pane,
nechť jde Pán u prostřed nás. 2.Mojžíšova 34,9 K
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Zachariáš prorokoval, řka: Ty, dítě, prorokem Nejvyšší-
ho slouti budeš, nebo předejdeš před tváří Páně při-
pravovati cesty jeho, aby dáno bylo umění spasitelné
lidu jeho na odpuštění hříchů jejich. Lukáš 1,76–77 K

Lukáš 1,5–80 Sk. 19,1–7 Iz. 40,1–11 Sk. 13,1–12

25. pátek Štítem a brněním ti bude Boží pravda.
Žalm 91,4 Z

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učed-
níky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

Jan 8,31–32

Matouš 10,26–33 Skutky 13,13–25

26. sobota Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu,
neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.

Izaiáš 12,6

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

Jan 1,19–28 Skutky 13,26–43

4. neděle po sv. Trojici
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte
zákon Kristův. Galatským 6,2

Viz, kterak lehčí stát se může tíha bědná:
dva v lásce unesou víc než je dvakrát jedna.
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27. neděle Náš Pán je velký a přemocný silou, jeho
moudrost je nezměřitelná. Žalm 147,5 R
U Boha je možné všecko. Marek 10,27

V lásce, víře i v naději jednotou se svatou skvějí,
co kdy jedny potká zlého, želí všickni jako svého. 223,10

Luk. 6,36–42 Řím. 12,17–21 1.Mojž. 50,15–21 Žalm 5

28. pondělí Ti budou mým zvláštním vlastnictvím,
budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k sy-
nu, jenž mu slouží. Malachiáš 3,17
V lásce nás předurčil, abychom byli přijati za jeho
děti skrze Ježíše Krista. Efezským 1,5 P
Galatským 6,1–5 Skutky 13,44–52

29. úterý Bůh nechce život odejmout a velmi se roz-
mýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro.

2. Samuelova 14,14
Farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učed-
níkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim
odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemoc-
ní.“ Lukáš 5,30–31
2. Korintským 2,5–11 Skutky 14,1–20

30. středa Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví
paže Hospodinova? Izaiáš 53,1
Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života,
k němuž i povolán jsi. 1. Timoteovi 6,12 K
Marek 11,20–26 Skutky 14,20–28
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ČERVENEC
Bůh od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme,
hýbáme se a jsme. Skutky 17,27 P

Ač Boží jsoucností si rozum není jistý,
On přesto všude jest, i v duši atheisty.

1. čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egypt-
ské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne
jiného zachránce není. Ozeáš 13,4
Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle
toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili
a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasi-
telem světa. 1. Janova 4,13–14
1. Korintským 12,19–26 Skutky 15,1–12

2. pátek Aj, národové jako krůpě od okova, a jako
prášek na vážkách. Izaiáš 40,15 K
Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid;
on sám, jejich Bůh, bude s nimi. Zjevení 21,3
Filipským 2,1–5 Skutky 15,13–35

3. sobota Díky ti vzdáváme, Bože, díky ti vzdáváme,
neboť tvé divy mluví o tom, že jméno tvé je blízko.

Žalm 75,2 F
Bůh není daleko od jednoho každého z nás.

Skutky 17,27 K
Jonáš 4,1–11 Skutky 15,36–16,5
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5. neděle po sv. Trojici
Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe:
dar jest to Boží. Efezským 2,8 K

Bůh zrakem čitelný je ve svém svatém slově
a uslyšitelný je v hlasu prorokově.

4. neděle Přicházím s činy Panovníka Hospodina;
tvoji spravedlnost budu připomínat. Žalm 71,16

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, aby-
chom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Efezským 2,10
Neboj se tedy, lide můj,
v rukou svých tebe mám,
shromáždím ve žni klasy tvé,
Bohu je odevzdám. 332,4

Lukáš 5,1–11 1. Kor. 1,18–25 1.Mojž. 12,1–4 Žalm 7

5. pondělí Nezneužiješ jména Hospodina, svého Bo-
ha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho
jména zneužíval. 2.Mojžíšova 20,7

Otče, buď posvěceno tvé jméno. Lukáš 11,2

Galatským 1,13–24 Skutky 16,6–15
863 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. úterý Usilujte o pokoj toho města, modlete se za
ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít
pokoj. Jeremiáš 29,7
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Vy jste sůl země. Matouš 5,13

Římanům 9,14–26 Skutky 16,16–22
1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.
1521 Husitské nepokoje v Praze, útok na klášterní kostely.

7. středa Pomoz nám, ty Bože naší záchrany, vysvo-
boď nás pro své slavné jméno, zachraň nás a odpusť
naše hříchy pro své svaté jméno! Žalm 79,9 R

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale
že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť
smíření za naše hříchy. 1. Janova 4,10

Ezechiel 2,3–8 Skutky 16,23–40

8. čtvrtek Uvažujeme, Bože, o tvém milosrdenství
uvnitř tvého chrámu. Žalm 48,10 Z

Petr a Jan šli do chrámu k odpolední modlitbě.
Skutky 3,1

Skutky 15,4–12 Skutky 17,1–15

9. pátek Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlou-
hoshovívající a mnohého milosrdenství.

Žalm 103,8 K

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebe-
ovládání. Galatským 5,22–23

2. Korintským 12,1–10 Skutky 17,16–34
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10. sobota Vzdávejte Bohu díky; neboť on je dobrý
a milost jeho potrvá na věky. Žalm 106,1 F
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Koloským 3,17
Filipským 3,12–16 Skutky 18,1–22

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

Proč já jsem sebou sám a svět se světem stal?
Bůh člověka i svět sám sobě daroval.

11. neděle Můj dům se bude nazývat domem mod-
litby pro všechny národy. Izaiáš 56,7
Všechno a ve všech Kristus. Koloským 3,11

Pod panstvím jeho nový řád:
zde všichni volni, žádný jat,
tu znavenému přán je klid
a lačný má co jíst a pít. EZ 355,3

Matouš 28,16–20 Řím. 6,3–11 Iz. 43,1–7 Žalm 26

12. pondělí Řekl Abram Lotovi: Ať nejsou rozepře me-
zi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť
jsme muži bratři. 1.Mojžíšova 13,8
V úctě dávejte přednost jeden druhému.

Římanům 12,10
2.Mojžíšova 14,15–22 Skutky 18,23–19,7
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13. úterý Kolik je těch, kdo o mně říkají: „Toho ani
Bůh už nezachrání!“ Ty však, Pane, jsi můj pevný štít,
jsi má chlouba, pozvedáš mou hlavu. Žalm 3,3–4 R

Maria řekla: Se mnou učinil veliké věci ten, který je
mocný. Svaté jest jeho jméno. Lukáš 1,49

Skutky 2,32–40 Skutky 19,8–22

14. středa Hospodin mě poslal, abych nesl radost-
nou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkrou-
šených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu.

Izaiáš 61,1

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

Galatským 5,1

Skutky 16,23–34 Skutky 19,23–40

15. čtvrtek Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Slyšel jsem
reptání Izraelců. Vyhlas jim: „Navečer se najíte masa
a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem
Hospodin, váš Bůh.“ 2.Mojžíšova 16,11–12

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

Matouš 18,1–6 Skutky 20,1–16

16. pátek Hospodine, tys mé útočiště, tys můj podíl
v zemi živých. Žalm 142,6
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Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před
ním jsou všichni živi. Lukáš 20,38
1. Korintským 12,12–18 Skutky 20,17–38
1671 Popraven Mikuláš Drabík, páleny Komenského rukopisy a knihy.

17. sobota Pán uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srd-
ci, jejich rány obvazuje. Žalm 147,3
Ženy přišly k hrobu. Když se však podívaly, uviděly,
že kámen je odvalen. Byl totiž velmi veliký.

Marek 16,2. 4 P
Zjevení 3,1–6 Skutky 21,1–14

7. neděle po sv. Trojici
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Bo-
žího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

Dí Ježíš: Boží dům jsou příbytkové mnozí.
A k němu mohou spět, jen chtít, i neznabozi.

18. neděle Jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žád-
ného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho vše-
ho, co jsme na vlastní uši slyšeli. 2. Samuelova 7,22
On vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já
jsem první i poslední, ten živý.“ Zjevení 1,17–18

Ó dej, ať v tebe vkořeněni jsme jedno tělo, jeden duch,
tvým Duchem v jedno zapojeni se v lásce vinem k druhu druh,
ať věčně jasné beze stínu nám vzejde léto ve tvém klínu.

ZCČSZ 262,6

Jan 6,1–15 Sk. 2,41–47 2.Mojž. 16,2–18 Žalm 9
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19. pondělí Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno
přestoupení, a jehož hřích přikryt jest. Žalm 32,1 K
V Ježíši Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchů.

Koloským 1,14
Jan 6,47–56 Skutky 21,15–26

20. úterý Dí Bůh: Poněvadž mne zamiloval, vysvo-
bodím jej. Žalm 91,14 K
Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svo-
bodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostá-
váme od něho. 1. Janova 3,21–22
Matouš 22,1–14 Skutky 21,27–40

21. středa Neodvrhuj Hospodinovo kárání, neprotiv
se jeho domlouvání. Přísloví 3,11
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná,
ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování
a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.

Jakubova 3,17
Skutky 10,21–36 Skutky 22,1–21

22. čtvrtek Až budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej
pozor, abys nezapomněl na Hospodina.

5.Mojžíšova 6,11–12
Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi,
a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může
zůstávat Boží láska? 1. Janova 3,17
1. Korintským 10,16.17 Skutky 22,22–30
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23. pátek Mé oči se budí dřív než noční hlídky a pře-
mýšlím o tom, co jsi řekl. Žalm 119,148
Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala
o tom. Lukáš 2,19
Lukáš 22,14–20 Skutky 23,1–11

24. sobota Josef těšil bratry a promlouval jim k srdci.
1.Mojžíšova 50,21

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale
vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak
posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29
Zjevení 19,4–9 Skutky 23,12–35

8. neděle po sv. Trojici
I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil svět-
lem. Efezským 5,8b.9

Ne stát se bleskem, jenž se ozývá co hrom,
leč světlem být – jsi živ jen proto v světě tom.

25. neděle Poníženému a chudému zjednejte sprave-
dlnost. Žalm 82,3
Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, skuteč-
ně! 1. Janova 3,18 P

Dávej hojně z celé síly, ze všeho a vždycky rád,
pouštěj chléb svůj v každé chvíli: zaplatí Bůh tisíckrát. 371,4

Matouš 5,13–16 Ef. 5,8–14 Iz. 2,1–5 Žalm 11
1471 Zemřel Tomáš Kempenský.
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26. pondělí I stalo se, když kobylky snědly byli-
ny zemské, že jsem řekl: Panovníče Hospodine, od-
pustiž, prosím. Kdož zůstane Jákobovi? Neboť ho ma-
ličko jest. I želel Hospodin toho. Nestaneť se, řekl
Hospodin. Amos 7,2–3 K

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, mod-
litby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.

1. Timoteovi 2,1

Matouš 7,7–12 Skutky 24,1–27

27. úterý Takto praví Hospodin vykupitel tvůj, a ten,
kterýž tě sformoval hned od života matky: Já Hospo-
din činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám
zemi mocí svou. Izaiáš 44,24 K

Je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme
tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož
je všecko, i my jsme skrze něho. 1. Korintským 8,6

Lukáš 6,27–35 Skutky 25,1–12

28. středa V Boží ruce je život všeho, co žije.
Jób 12,10

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

Matouš 5,33–37 Skutky 25,13–27

29. čtvrtek Vy, hory izraelské, aj, já jsem s vámi, a pa-
třím na vás, abyste dělány a osívány byly.

Ezechiel 36,9 K
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S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden
hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou
vinici. Matouš 20,1
1. Korintským 12,27–13,3 Skutky 26,1–23

30. pátek Toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje
milosrdenství. Žalm 32,10
A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich
srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Římanům 5,5
1. Petrova 3,8–17 Skutky 26,24–32

31. sobota Pamatuj na Hospodina Boha svého, nebo
on dává tobě moc. 5.Mojžíšova 8,18 K
Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno
z nebe. Jan 3,27
Filipským 2,12–18 Skutky 27,1–12
1921 Evang. církev bratrská čili Ochranovská církev bratrská užívá název

Jednota bratrská.
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Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři, Hospo-
dine, své oči a viz! 2. Královská 19,16

Slyš dobře, příteli, ty k Bohu hovořící,
že Bohu známo je i co mu nechceš říci.

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 12,48b
Ač lásky nejvyšší má duše hodna není,
tím více vyhlíží své v Bohu proměnění.

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

Milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
1. Janova 4,19

Já klaním se té lásce svaté,
jež v Kristu nám se zjevuje,
a proudu milosti té vzňaté
se duše moje svěřuje.
Ne na sebe já pamatuji;
v to moře lásky sestupuji. 342,1

Matouš 13,44–46 Filipským 3,4–14
Jeremiáš 1,4–10 Žalm 14
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2. pondělí Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes
Hospodin zachrání. 2.Mojžíšova 14,13

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Židům 10,23

1. Královská 3,16–28 Skutky 27,13–44

3. úterý Požehnán buď Bůh, který poslal svého andě-
la a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali.

Daniel 3,28

Petr přišed sám k sobě, řekl: Nyní právě vím, že poslal
Pán anděla svého, a vytrhl mne z ruky Herodesovy.

Skutky 12,11 K

Efezským 5,15–20 Skutky 28,1–16

4. středa Já raduji se z řeči tvé tak jako ten, kterýž
dochází hojné kořisti. Žalm 119,162 K

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života. Jan 6,68

1. Korintským 10,23–31 Skutky 28,17–31

5. čtvrtek Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale
kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je
slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Jeremiáš 23,28

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova
lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,
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aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské,
ale na moci Boží. 1. Korintským 2,4–5

1. Korintským 9,16–23 2. Královská 2,1–18
1571 Žádost Maximiliánovi II. o povolení Augustany

6. pátek Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede
mnou, buď bezúhonný! 1.Mojžíšova 17,1

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

Matouš 5,16 K

Jeremiáš 1,11–19 2. Královská 4,1–7

7. sobota Kdo by chtěl dnes něco ze svého dobro-
volně obětovat pro Hospodina? 1. Paralipomenon 29,5

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci pře-
dem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení.

2. Korintským 9,7

Lukáš 12,42–48 2. Královská 5,1–19

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

Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem
jeho, lid ten, kterýž sobě on vyvolil za dědictví.

Žalm 33,12 K
Jít může kupředu, kdo poznal, kde je cíl
a zaměřen je tam, kde v Božím plánu byl.
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8. neděle Hřmotící cizáky pokoříš. Izaiáš 25,5

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srd-
ci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené
povýšil. Lukáš 1,51–52

Bože, před tvou velebností
na kolena padáme,
dej nám hojnost své milosti,
o to vroucně žádáme;
jsouce obtíženi vinou,
lkáme: rač nám odpustit,
nechať duše nezahynou,
Kriste, rač nás očistit! ZCČSH 39,1

Marek 12,28–34 Římanům 11,25–32
2.Mojžíšova 19,1–6 Žalm 30

9. pondělí Na něm spočine duch Hospodinův: duch
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly,
duch poznání a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2

Nemohli Ježíše za slovo popadnouti před lidem, a di-
více se odpovědi jeho, umlkli. Lukáš 20,26 K

Římanům 11,1–12 2. Královská 6,8–23

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

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte
vysoko. Římanům 12,16

Pláč 1,1–11 2. Královská 16,1–16
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11. středa Budiž draze vážen život můj před Hospo-
dinem, aby mne vysvobodil ze vší úzkosti.

1. Samuelova 26,24 K

Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: Ne-
ztrácej odvahu! Skutky 23,11

Jan 4,19–26 2. Královská 17,1–23

12. čtvrtek Tebou se budu radovat a těšit, tvé jméno,
Nejvyšší, opěvovat. Žalm 9,3 F

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

Římanům 11,25–32 2. Královská 17,24–41

13. pátek Já vím, že můj Vykupitel je živ. Jób 19,25

Ježíš se modlil: Otče, oslaviž jméno své. Jan 12,28 K

Pláč 5,1–22 2. Královská 18,1–12
1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu

14. sobota Mám, Pane, na mysli tvá dávná rozhod-
nutí, jsou mi útěchou. Žalm 119,52 Ku

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

5.Mojžíšova 4,27–35–40 2. Královská 18,13–37
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11. neděle po sv. Trojici
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.

1. Petrova 5,5b
Co platno, zásluh tvých že svět si tolik cení,
když v cenu věčnou Bůh tvou slávu nepromění?

15. neděle Jób Hospodinu odpověděl: Co ti odpo-
vím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa
ruku. Jób 40,3–4
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

Stvoř srdce čisté, Bože, mi
a ducha přímého,
ať v míru žiji se všemi;
zbav sám mne od zlého. 263,1

Lukáš 18,9–14 Efezským 2,4–10
2. Samuelova 12,1–15 Žalm 17

16. pondělí Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje
jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

Žalm 115,1
Každému z vás říkám na základě milosti, která mi
byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale
smýšlejte o sobě střízlivě. Římanům 12,3
Matouš 23,1–12 2. Královská 19,1–19

17. úterý Neodnímej ústům mým slova pravdy.
Žalm 119,43 F
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Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle
svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli
jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se
k bájím. 2. Timoteovi 4,3–4
1. Samuelova 17,38–51 2. Královská 19,20–37

18. středa Toto praví Hospodin: Ať se moudrý ne-
chlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou
bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohat-
stvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je
prozíravý a zná mne. Jeremiáš 9,22–23
Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale
sám sebe ztratí nebo zmaří? Lukáš 9,25
Jan 8,3–11 2. Královská 22,1–13

19. čtvrtek David a celý Izrael bujaře křepčili před
Bohem a zpívali za doprovodu citer, harf, bubínků,
cymbálů a pozounů. 1. Paralipomenon 13,8
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

Filipským 4,4–5
1. Petrova 5,1–5 2. Královská 22,14–23,3

20. pátek Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil
pád. 2. Paralipomenon 25,8
Kdo odsoudí Boží vyvolené? Vždyť Kristus Ježíš, který
zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a při-
mlouvá se za nás! Římanům 8,34
Lukáš 22,54–62 2. Královská 23,4–25
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21. sobota Dříve než zavolají, já odpovím; budou
ještě mluvit a já je už vyslyším. Izaiáš 65,24

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

Izaiáš 26,1–6 2. Královská 23,26–37
1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova

12. neděle po sv. Trojici
Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.

Izaiáš 42,3a
I zrní zapadlé, to, o němž není zdání,
Bůh najde, přebere a svěří k rozsévání.

22. neděle Budu procházet mezi vámi a budu vám
Bohem a vy budete mým lidem. 3.Mojžíšova 26,12

Společenství máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem
Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná.

1. Janova 1,3–4
Srdce k srdci spěšte spolu
v srdci Páně spočinout;
plamen lásky v blahu, bolu
nechte k Pánu vyšlehnout!
Hlava on, my tělo, údy,
světlo on, my světla svit;
mistr on, my bratři všudy;
vůdce on, my jeho lid. EZ 480,1

Marek 7,31–37 Skutky 9,1–20
Izaiáš 29,17–24 Žalm 104
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23. pondělí Hospodin mluvil k Mojžíšovi: Neznesvětíte
mé svaté jméno. 3.Mojžíšova 22,32
Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí
v celém způsobu života. 1. Petrova 1,15
Matouš 9,27–34 2. Královská 24,1–20
1421 Svolána II. křížová výprava proti husitům

24. úterý Jeho vladařská moc je věčná, která nepo-
mine, a jeho království nebude zničeno. Daniel 7,14
Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království
svého milovaného Syna. Koloským 1,13
Marek 3,1–12 2. Královská 25,1–21

25. středa I stvořil Bůh člověka k obrazu svému,
k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

1.Mojžíšova 1,27 K
V křesťanství je žena závislá na muži a muž zase na
ženě. Neboť jako žena pochází z muže, tak se zase
muž rodí ze ženy, a všecko pochází od Boha.

1. Korintským 11,11–12 P
Skutky 9,31–35 2. Královská 25,22–30

26. čtvrtek Pomoz svému lidu a požehnej svému dě-
dictví i pas je a nes je až na věčnost! Žalm 28,9 Z
Vy jste rod vyvolený, náležející Bohu, abyste hlásali
mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého
podivuhodného světla. 1. Petrova 2,9
Jakubova 5,13–16 Ezdráš 1,1–11
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27. pátek Hospodinův zákon je dokonalý, nezkuše-
ný jím zmoudří. Žalm 19,8
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dob-
ré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve
spravedlnosti. 2. Timoteovi 3,16
Matouš 12,15–21 Ezdráš 3,1–13

28. sobota Dám jim jedno srdce a vložím do jejich
nitra nového ducha. Ezechiel 11,19
To zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem,
kteří jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.

Skutky 2,39 P
Izaiáš 57,15–19 Ezdráš 4,1–24

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

Co slouží člověku a jiným tvorům ne,
je špatné; dobré jest, co všem je vzájemné.

29. neděle Hospodin praví toto: Jestliže se obrátíš, vrá-
tím tě k sobě, staneš přede mnou. Jeremiáš 15,19
Ježíš odpověděl Judovi: Kdo mě miluje, bude zachová-
vat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme
k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23

Ó rač nás rozhorliti, ke skutkům ctným zmocniti,
abychom je činili, životem víry žili. 370,12

Lukáš 10,25–37 1. Janova 4,7–12
3.Mojžíšova 19,1–34 Žalm 28
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30. pondělí Běda těm, kdo své záměry skrývají hlu-
boko před Hospodinem, v temnotách konají své činy
a říkají: Kdopak nás vidí a kdo o nás ví? Izaiáš 29,15
Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.

Efezským 5,13
Matouš 12,1–8 Ezdráš 5,1–17

31. úterý Toto praví Hospodin: Jako jsem uvedl na tento
lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to
dobro, které jsem jim slíbil. Jeremiáš 32,42
Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo,
co budeme! 1. Janova 3,2
Amos 5,4–15 Ezdráš 6,1–22
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ZÁŘÍ

Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte
se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, neza-
hřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji
do děravého váčku. Aggeus 1,6

To v zemi prvotní je Boží tvůrčí dění,
a zrůdně druhotné je lidské kornatění.

1. středa Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je
čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný
dárce spásy. Žalm 69,14
Ježíš říká učedníkům: Budete-li o něco prosit Otce ve
jménu mém, dá vám to. Jan 16,23
5.Mojžíšova 24,10–22 Ezdráš 7,1–28

2. čtvrtek Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospo-
dina? On mu ukáže cestu, kterou si má zvolit.

Žalm 25,12
Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;

Filipským 1,9
Skutky 4,32–37 Aggeus 1,1–15

Ekumenický den stvoření
3. pátek Miluje spravedlnost a právo, země je plna
dobrotivosti Hospodinovy. Žalm 33,5 Z
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Nemějte starost o svůj život. Matouš 6,25
Jakubova 2,5–13 Aggeus 2,1–9

4. sobota Porodní báby se bály Boha a rozkazem
egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.

2.Mojžíšova 1,17
Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29
Judova 1–2. 20–25 Aggeus 2,10–23

14. neděle po sv. Trojici
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žád-
né jeho dobrodiní! Žalm 103,2

Nic samo od sebe se nemohlo stát něčím;
tak za svět, za sebe a za vše Tvůrci vděčím.

5. neděle Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť to
je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův.

Jeremiáš 31,16
Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu
dnem i nocí volají? Lukáš 18,7

Bože, lid svůj v péči měj,
i mne svou láskou provázej.
Radost a víru dávej všem,
kdo touží být tvým národem,
svým věrným spásou zůstaň sám,
s nimi svou chloubu v tobě mám. EZD 606,2

Lukáš 17,11–19 Římanům 8,14–17
1.Mojžíšova 28,10–22 Žalm 119,137–144
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6. pondělí Zhřešili jsme i s otci svými, neprávě jsme
činili a bezbožnost páchali. Žalm 106,6 K
Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze
všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý
v dobrých skutcích. Titovi 2,14
5.Mojžíšova 26,1–11 Nehemiáš 1,1–11

7. úterý Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci
tvých rukou žehnal. 5.Mojžíšova 2,7
Ježíš řekl Petrovi: Na této skále zbuduji svou církev
a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18
Galatským 5,22–26 Nehemiáš 2,1–20

8. středa Zde je můj služebník, jehož podepírám,
můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42,1
Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti,
vycházejícím z jeho úst. A říkali: Což to není syn
Josefův? Lukáš 4,22
Filemonovi 1–22 Nehemiáš 4,1–17

9. čtvrtek Buď rozhodný, všechen lide země, je vý-
rok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi.

Aggeus 2,4
Jsme spolupracovníci na Božím díle. 1. Korintským 3,9
1. Paralipomenon 29,9–18 Nehemiáš 5,1–19

10. pátek Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu,
on je naše pomoc, náš štít. Žalm 33,20
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Jsme spaseni v naději. Římanům 8,24
Jan 13,31–35 Nehemiáš 6,1–7,3

11. sobota Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele
bude též uzavírat váš průvod. Izaiáš 52,12
Ježíš řekl učedníkům: Když odejdu a připravím vám
tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste
i vy byli, kde jsem já. Jan 14,3 P
2. Tesalonickým 2,13–17 Nehemiáš 8,1–18

15. neděle po sv. Trojici
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží. 1. Petrova 5,7

To způsobiti zná jen Boží Majestát,
že může pohroma se požehnáním stát.

12. neděle Pane, ty sleduješ útrapy a žal, abys je vzal
do svých rukou. Žalm 10,14 Ku
Můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám.

Marek 9,22Pomáhal a pomůže
Pán Bůh nám i dále,
pročež v něm jen skládejme
doufání své stále!
Ví Pán, čeho potřebí,
dřív než my oč lkáme,
a že rád nám pomáhá,
z Jeho slova známe. 315,3

Matouš 6,25–34 1. Petrova 5,511
1.Mojžíšova 2,4–25 Žalm 119,145–152
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13. pondělí Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane
z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí
se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to
stvořím. Izaiáš 45,8

Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá
vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.

2. Korintským 9,10

Filipským 4,8–14 Nehemiáš 10,1. 29–40

14. úterý Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuz-
ného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2

Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dů-
jdou. Matouš 5,7 K

1. Timoteovi 6,3–11 Nehemiáš 12,27–43

15. středa Zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se
k tobě nepřiblíží. Izaiáš 54,14

Ježíš praví učedníkům: Pokoj vám zanechávám, svůj po-
koj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať
se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

Kazatel 4,4–12 Nehemiáš 13,15–22

16. čtvrtek Ty, Bože, pečuješ o člověka i o zvíře.
Žalm 36,7 F
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Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí
do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.

Matouš 6,26
Lukáš 10,38–42 Židům 1,1–2,4
1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě

bratrské.

17. pátek Dobrořečte Hospodinu všechna jeho dí-
la, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše,
Hospodinu! Žalm 103,22
Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a bu-
dou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29
1. Korintským 7,17–24 Židům 2,5–18

18. sobota Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou,
a buď milostiv tobě. 4.Mojžíšova 6,25 K
Ježíš řekl učedníkům: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec,
tak já posílám vás. Jan 20,21
Marek 12,41–44 Židům 3,1–19

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

Jak prázdné naděje je lidské domnění,
že život po smrti se v popel promění!

19. neděle Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzru-
šuj se, ať se nedopustíš zlého. Žalm 37,8
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Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk
je oheň. Jakubova 3,5–6

Opatruj mě z vysokosti,
Bože můj, plný milosti,
zbav mě, prosím, všeho zlého,
hříšného i bolestného! ZCČSH 26,1

Jan 11,1–45 2. Timoteovi 1,7–10
Pláč 3,22–32 Žalm 119,153–160

20. pondělí Nezemřu, budu žít, budu vypravovat
o Hospodinových činech. Žalm 118,17

Živ jsem již ne já, ale živ jest ve mně Kristus.
Galatským 2,20 K

Římanům 6,18–23 Židům 4,1–13

21. úterý Bože, den co den tě chválíme a jméno tvé
vzýváme bez ustání. Žalm 44,9 F

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.
1. Tesalonickým 5,16–17

Izaiáš 38,9–20 Židům 4,14–5,10

22. středa Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh.
Izaiáš 40,1

Ježíš přijal zástupy, mluvil jim o Božím království
a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lukáš 9,11

Skutky 9,36–42 Židům 5,11–6,8
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23. čtvrtek Uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a své-
volníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu
sloužit nechce. Malachiáš 3,18
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, bu-
deme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9
Filipským 1,19–26 Židům 6,9–20

24. pátek Očekávání spravedlivých je radostné.
Přísloví 10,28

Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají
podíl na zaslíbení. Židům 6,12
Zjevení 2,8–11 Židům 7,1–10

25. sobota Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim
a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou.

Jeremiáš 25,6
Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je
pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé
vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na
nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává
život, dech i všechno ostatní. Skutky 17,24–25
Římanům 4,18–25 Židům 7,11–28

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

1. Janova 5,4c
Jen jedno vítězství je pravé v proudu let:
to, pod nímž padl hřích, to, které zmohlo svět.
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26. neděle Hospodin otvírá oči slepým. Žalm 146,8
Kéž Bůh osvítí oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké
naději vás povolává. Efezským 1,18 Ž

Svorností chceme svítit k míru,
bez ní se světem nedá jít,
Duch Boží ať nám vrátí víru
a touhu Pána nezradit.
Naplň nás silou, Pane Kriste,
daruj nám moudrost, srdce čisté. EZ 582,2

Matouš 15,21–28 Římanům 10,9–18
Izaiáš 49,1–6 Žalm 25

27. pondělí Dokud jsem se nepokořil, bloudíval
jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. Žalm 119,67
Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse,
a toho není proč litovat. 2. Korintským 7,10
Židům 11,1–10 Židům 8,1–13

28. úterý V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud
se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi
a v prach se navrátíš. 1.Mojžíšova 3,19
Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející
život v evangeliu. 2. Timoteovi 1,10
Jakubova 1,1–13 Židům 9,1–15

29. středa Hospodin mě pomazal k tomu, abych vy-
hlásil léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho
Boha. Izaiáš 61,1. 2
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Anděl Gabriel řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla
milost u Boha. Lukáš 1,30
Lukáš 10,17–20 Zjevení 12,7–12 Židům 9,16–28

30. čtvrtek Kdybys, Pane, dbal na viny, kdo pak,
Pane, obstojí? Žalm 130,3 R
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem
jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.

2. Korintským 5,19
1.Mojžíšova 16,6–14 Židům 10,1–18
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ŘÍJEN
Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se
k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

Ač mohu nahlédnout ne dál než po obzor,
přec vím, že za ním jest mi blízký každý tvor.

1. pátek Hle, přivedu je ze země severní, shromáž-
dím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi
slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí
se sem veliké shromáždění. Jeremiáš 31,8
Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho
lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka,
aby řekl pozvaným: Pojďte, vše už je připraveno.

Lukáš 14,16–17
2.Mojžíšova 23,20–27 Židům 10,19–31

2. sobota Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto
trápení srdce ubíjí ducha. Přísloví 15,13
Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení,
protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.

Filemonovi 1,7
Matouš 18,10–14 Židům 10,32–39

Den díkůvzdání za úrodu
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý
čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

Vím, za co vděčit mám, vím, za co vděčit komu,
že plody nezrají jen pro záchovu stromů.
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3. neděle Hospodin řekl: Tobě je líto skočce, s kterým
jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes
noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto
Ninive, toho velikého města? Jonáš 4,10–11
Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

Tys život daroval,
tys k obživě dal zem,
od tebe člověk moudrost bral
a bere každý den. CČSH 102,2

Marek 8,1–9 2. Korintským 9,6–15
5.Mojžíšova 8,7–18 Žalm 67

4. pondělí Hřbetem se ke mně obracejí a ne tváří,
ale v čas trápení svého říkají: Vstaň a vysvoboď nás.

Jeremiáš 2,27 K
Víra jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditel-
ných. Židům 11,1 K
Matouš 6,1–4 Židům 11,1–7

5. úterý Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích
už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34
O Ježíšovi všichni proroci vydávají svědectví, že pro
jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo
v něho věří. Skutky 10,43
Marek 3,31–35 Židům 11,8–22

6. středa Bůh je milostivý a plný slitování, shovívavý
a nejvýš milosrdný. Joel 2,13
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Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hně-
vu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Je-
žíše Krista. On zemřel za nás. 1. Tesalonickým 5,9–10

Píseň 8,4–7 Židům 11,23–31

7. čtvrtek V srdce mé vlož bázeň před samotným
jménem tvým. Žalm 86,11 F

Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami.
Židům 13,9

Galatským 5,13–18 Židům 11,32–40

8. pátek Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se
svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní.

Ezechiel 20,11

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé,
čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má
dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí
pochvalu. Filipským 4,8

Římanům 14,20–15,2 Židům 12,1–17

9. sobota Bojte se Hospodina a služte mu bezvý-
hradně a věrně. Odstraňte božstva a služte Hospodi-
nu. Jozue 24,14

Ježíš odpověděl: Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje,
a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

Matouš 5,17–24 Židům 12,18–29
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19. neděle po sv. Trojici
Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď
mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Jsem hříšný. Věřím však, že spásný Boží čin
tkví ve vymazání, ne v odpuštění vin.

10. neděle Potom Naamán řekl: Tvůj služebník už
nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody
jiným bohům než Hospodinu. 2. Královská 5,17
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste
sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. Římanům 12,1

Zde kdybych dlouho zůstat měl
a věkem prospívat,
já ochotně bych tobě chtěl
a věrně sloužívat. 428,7

Marek 2,1–12 Jakubova 5,13–16
2.Mojžíšova 34,4–10 Žalm 32
1571 Sudími po Janu Augustovi jsou Jan Blahoslav a Jiří Izrael.

11. pondělí Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem
izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův:
Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce.
Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Jeremiáš 31,33
Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepomi-
nou. Lukáš 21,33
2.Mojžíšova 15,22–27 Židům 13,1–8
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12. úterý Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme
své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.

Daniel 9,18
V Kristu Ježíši smíme i my ve víře přistupovat k Bohu
svobodně a s důvěrou. Efezským 3,12
Lukáš 5,12–16 Židům 13,9–14

13. středa Hospodin zavolal na Samuela. On odpo-
věděl: Tu jsem. 1. Samuelova 3,4
Pán řekl Pavlovi: Neboj se! Mluv a nemlč, protože já
jsem s tebou. Skutky 18,9–10
Lukáš 13,10–17 Židům 13,15–25

14. čtvrtek Blahoslavený ten, jehož spomocník jest
Bůh silný Jákobův, jehož naděje jest v Hospodinu
Bohu jeho. Žalm 146,5 K
Svou vytrvalostí získáte své životy. Lukáš 21,19 P
Matouš 8,14–17 Lukáš 12,1–12

15. pátek Neutiskneš mocí bližního svého.
3.Mojžíšova 19,13 K

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy
s nimi. Lukáš 6,31
Jeremiáš 17,13–17 Lukáš 12,13–21

16. sobota Na cestě soudů tvých, Hospodine, oče-
káváme na tě. Izaiáš 26,8 K
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Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým. 2. Korintským 5,10
Skutky 14,8–18 Lukáš 12,22–34

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
Ne v silných, ale v těch, kdo mají sílu muší,
je často ztajena moc ducha, aniž tuší.

17. neděle Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel jako
beránek vedený na porážku. Izaiáš 53,7
Když Kristu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl,
nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí
spravedlivě. 1. Petrova 2,23

Ó hlavo plná trýzně, běd, ran i soužení,
ty zřídlo Boží přízně, z níž spása pramení,
ó hlavo ozdobená ctí, slávou z výsosti,
jak velká stihla změna tě lidskou hříšností! EZ 320,1

Marek 10,2–16 2. Korintským 3,3–9
1.Mojžíšova 8,18– 9,17 Žalm 62

18. pondělí Volej mne v den tísně, já tě vyprostím
a ty mi vzdáš čest. Žalm 50,15 Z
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží. 1. Petrova 5,7
2. Tesalonickým 3,6–13 Lukáš 12,35–48
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19. úterý Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smi-
lovat. Izaiáš 30,18

Když ještě byl syn daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí
běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

Římanům 13,1–7 Lukáš 12,49–53

20. středa Hospodin řekl si v srdci: Už nikdy nebu-
du zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor
lidského srdce je od mládí zlý. 1.Mojžíšova 8,21

Zjevila se milost Boží spasitelná všem lidem a vy-
chovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a svět-
ské žádostivosti a žili rozvážně, spravedlivě a zbožně
v tomto nynějším světě. Titovi 2,11–12 Ž

Efezským 5,25–32 Lukáš 12,54–59

21. čtvrtek Rút odvětila: Nenaléhej na mne, abych tě
opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu,
kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem
a tvůj Bůh mým Bohem. Rút 1,16

Není rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svo-
bodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kris-
tu Ježíši. Galatským 3,28

1. Korintským 14,26–33 Lukáš 13,1–9

22. pátek Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit
i v krajinách vyprahlých. Izaiáš 58,11
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Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého
bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19
Jan 18,28–32 Lukáš 13,10–17

23. sobota Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hos-
podinu, svému Bohu. 5.Mojžíšova 8,10
Ať jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte
k slávě Boží. 1. Korintským 10,31
Přísloví 3,1–8 Lukáš 13,18–21

21. neděle po sv. Trojici
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Římanům 12,21
Ty, jenž jsi učinil vše dobré z praničeho,
rač v pranic obrátit, co ve mně hlodá zlého!

24. neděle Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se!
Aggeus 2,5

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a poko-
jem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha
svatého. Římanům 15,13

Ó dejž nám, Otče z výsosti, ducha plného milosti,
abychom v tvé pravdě stáli, všemu zlému odolali. 230,8

Matouš 5,38–48 Ef. 6,10–17 Jer. 29,1–14 Žalm 110

25. pondělí Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezů-
stávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě
nenávidí, pozvedají hlavu. Žalm 83,2–3
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Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13
Římanům 12,17–21 Lukáš 13,22–30

26. úterý Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my
jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.

Žalm 20,8 K
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
2. Korintským 10,1–6 Lukáš 13,31–35

27. středa Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme
spolu jeho jméno. Žalm 34,4
Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo
v něm řečeno „Ano“. A proto skrze něho zní i naše
„Amen“ k slávě Boží. 2. Korintským 1,20
1.Mojžíšova 13,5–18 Lukáš 14,1–6

28. čtvrtek Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je
spása Izraele. Jeremiáš 3,23
Ježíš nařídil zástupu usednout na zem; potom vzal
těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával
učedníkům a učedníci zástupům. Matouš 15,35–36
3.Mojžíšova 19,1–18 Lukáš 14,7–14
1921 V Nevráticích se narodil Miroslav Matouš.

29. pátek Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen
nade vším jako hlava. 1. Paralipomenon 29,11
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Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli
milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Židům 4,16
Lukáš 22,49–53 Lukáš 14,15–24

30. sobota Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.
2.Mojžíšova 15,26

Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své ne-
mocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; Ježíš vzkládal
ruce na každého z nich a uzdravoval je. Lukáš 4,40
2. Timoteovi 2,1–6 Lukáš 14,25–35

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

Věz, všechna slova jsou si v lidské mysli rovna
a řadit nemohou se k Slovu Nevýslovna.

Den reformace

31. neděle Když já, Hospodin, promluvím, mluvím
slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25
Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.

1. Korintským 4,20
Tvůrce mocný nebe, země a co svět se jmenuje,
jehož Božství všechno plémě v celém světě zjevuje,
tebe Pána pánů vzývám, patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám, tebe duch můj velebí. ZCČSH 40,1

Matouš 5,1–12 Řím. 3,21–28 5.Mojž. 6,4–9 Žalm 20
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LISTOPAD
Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti
Kristově. 2. Tesalonickým 3,5

Pěj, aby píseň tvá zde v hradu na dvoře
kdys čistě zazněla i v Nebi nahoře.

1. pondělí Veseliti se budou před tebou, tak jako se
veselí ve žni. Izaiáš 9,3 K
Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

Jan 16,24
Ozeáš 12,1–7 Lukáš 15,1–10
1521 Pražský manifest Thomase Müntzera

2. úterý Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc ne-
bude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věč-
ným. Izaiáš 60,20
Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve
mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46
Římanům 3,9–20 Lukáš 15,11–32

3. středa Toto mluvil Hospodin: Na těch, kteří jsou
mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem
osvědčím svou slávu. 3.Mojžíšova 10,3
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás
přebývá? 1. Korintským 3,16
1.Mojžíšova 33,1–11 Lukáš 16,1–9
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4. čtvrtek Velmi se veselím z Hospodina, neboť mě
oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti.

Izaiáš 61,10

Dvořan se radoval a jel dál svou cestou. Skutky 8,39

Zjevení 3,14–22 Lukáš 16,10–13

5. pátek Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo,
kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu! Izaiáš 5,20

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl
za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho
šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla
nalezena lest. 1. Petrova 2,21–22

1. Janova 3,19–24 Lukáš 16,14–18

6. sobota Kdykoli jsem říkal: Má noha klopýtá, po-
depřelo mě tvé milosrdenství. Žalm 94,18 Z

Pán řekl Šimonovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra
neselhala. Lukáš 22,32

Izaiáš 1,18–20–27 Lukáš 16,19–31

Ekumenická dekáda míru

23. neděle po sv. Trojici
Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti
budou. Matouš 5,9 K

Kdo umíš čísti tmu a tichu nasloucháš,
pak nejsi v samotě a jistě Boha znáš.
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7. neděle Má slova, která jsem ti vložil do úst, ne-
vzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani
z úst potomstva tvého potomstva. Izaiáš 59,21
Všecko, co je psáno, bylo napsáno k našemu poučení,
abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává
Písmo, čerpali naději. Římanům 15,4

Jak slunce ranní zář
noc tmavou zapuzuje,
tak víra k životu
ze smrti povzbuzuje,
svou mocí vytváří
ze srdce nový stan,
že’s novým stvořením
a dítkem Božím zván. 248,2

Lukáš 17,20–24–30 Římanům 8,18–25
Micheáš 4,1–7 Žalm 21

8. pondělí Pamětliv jsem na tebe na ložci svém, kaž-
dého bdění nočního přemýšlím o tobě. Žalm 63,7 K
Dosud poznávám jen částečně, potom však poznám
zcela, jak sám budu poznán. 1. Korintským 13,12b Ž
1. Petrova 4,7–11 Lukáš 17,1–10

9. úterý Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože,
nepohrdáš! Žalm 51,19
Syn mu řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Lukáš 15,21
Jeremiáš 18,1–10 Lukáš 17,11–19
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10. středa Vyschnou snad vody, chladné a bystré?
Na mne však můj lid zapomněl. Jeremiáš 18,14–15
Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9
Židům 13,1–9 Lukáš 17,20–37

11. čtvrtek Žena viděla, že je to strom s plody dobrý-
mi k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědouc-
nost. 1.Mojžíšova 3,6
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 2,18–29 Lukáš 18,1–8

12. pátek Neboť den Hospodina zástupů přijde na
každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se po-
vznáší – to bude sníženo. Izaiáš 2,12
Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, ne-
boť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává
milost. 1. Petrova 5,5
2. Korintským 6,1–10 Lukáš 18,9–17

13. sobota Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spa-
sitel. Izaiáš 45,15
Tomu, který působením své moci mezi námi může
učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si do-
vedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi
a v Kristu Ježíši po všecka pokolení. Efezským 3,20–21
Marek 13,1–8 Lukáš 18,18–30
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24. neděle po sv. Trojici
Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým. 2. Korintským 5,10a

Bůh vidí v souhrnu sled počínání tvých
a ne až výsledek tvých činů minulých.

14. neděle Rozezvuč svůj hlas jako polnici a mému
lidu ohlas jeho nevěrnost. Izaiáš 58,1

Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste
od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm
bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim
dát znovu do otroctví? Galatským 4,9

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho. 271,1

Matouš 25,31–46 Řím. 14,1–13 Jób 14,1–17 Žalm 6

15. pondělí I zvědí národové, kteříž pozůstanou vů-
kol vás, že já Hospodin vystavěl jsem zbořeniny, a vy-
sadil pustiny. Ezechiel 36,36 K

A byli někteří z nich muži z Cypru a někteří Cyre-
nenští, kteřížto přišedše do Antiochie, mluvili Řekům,
zvěstujíce jim Pána Ježíše. A byla ruka Páně s nimi,
a veliký počet věřících obrátil se ku Pánu.

Skutky 11,20–21 K

Matouš 7,21–29 1. Tesalonickým 1,1–10
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16. úterý Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.
1. Samuelova 3,9

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchod-
nice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jedi-
ného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel
zvěstoval. Skutky 16,14

Jan 3,17–21 1. Tesalonickým 2,1–12

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

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

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

Lukáš 13,1–9 Římanům 2,1–11
Izaiáš 1,10–18 1. Tesalonickým 2,13–20

18. čtvrtek Jako jelen supí žízní po vodách potoků,
tak, Bože, žízní po tobě duše má. Žalm 42,2 F

Ten na trůnu řekl: Tomu, kdo žízní, dám napít zadar-
mo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

Lukáš 15,1–10 1. Tesalonickým 3,1–13
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19. pátek Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to
on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti.

Žalm 68,21
Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také
víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede
spolu s ním k životu. 1. Tesalonickým 4,14
Židům 13,17–21 1. Tesalonickým 4,1–12

20. sobota Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potře-
bují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27
Neochabujte v dobrém jednání. 2. Tesalonickým 3,13
Zjevení 20,11–15 1. Tesalonickým 4,13–18

Poslední neděle církevního roku
(Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35
Tvůj duch nechť sebou sám se býti odváží
a vlastním světlem plá, ne cizí obráží!

21. neděle Člověku se všechny jeho cesty zdají pří-
mé, ale srdce zpytuje Hospodin. Přísloví 21,2
Buďte moudří v dobru a nezkušení ve zlu.

Římanům 16,19Učiň mne, Bože, světélkem,
jež kolem ve tmy říš
svítí svým jasným plaménkem,
kam ty je postavíš. ZCČSH 91,1

Matouš 25,1–13 Zj. 21,1–7 Iz. 65,17–25 Žalm 103
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22. pondělí Hle, po horách přichází zvěstovatel ra-
dosti, jenž ohlašuje pokoj. Nahum 2,1

Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás,
abychom sloužili tomuto smíření. 2. Korintským 5,18

Židům 12,18–25 1. Tesalonickým 5,1–11

23. úterý Neboj se, Sione! Nechť nemdlejí ruce tvé.
Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová
tě. Sofoniáš 3,16–17 K

Učedníci vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Jan 21,3–4

1. Petrova 1,13–21 1. Tesalonickým 5,12–28

24. středa Ať nebývá mezi vámi kořene plodícího jed
a hořkost. 5.Mojžíšova 29,18 K

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce
ke všem, tak jako i my vás milujeme.

1. Tesalonickým 3,12

1. Korintským 3,9–15 2. Tesalonickým 1,1–12
1571 V Moravském Krumlově zemřel biskup Jan Blahoslav Přerovský.

25. čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14,4

Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího
lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

1. Tesalonickým 5,9–15 2. Tesalonickým 2,1–12
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26. pátek Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá
se snad ten, jenž vytvořil oko? Žalm 94,9

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Matouš 6,8

Židům 13,10–16 2. Tesalonickým 2,13–3,5

27. sobota Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli
těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.

Žalm 17,7

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

Zjevení 21,10–14. 21–27 2. Tesalonickým 3,6–18

Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachránce.

Zachariáš 9,9b
Tam, lidské vztahy kde se staly pustinou,
Bůh vchází obnovit je živnou láskou svou.

28. neděle Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší
mě, jak jsi svému služebníku řekl. Žalm 119,76

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člo-
věk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele
a Duch svatý byl s ním. Lukáš 2,25
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Kriste, k slávě tvé tak dím,
naděje ta marna není:
Tvým jsem, Pane, vlastnictvím,
kníže žití, tys mé jmění.
Za to vždy tě velebí
duch můj zde i na nebi. 129,5

Matouš 21,1–11 Římanům 13,8–12
Zachariáš 9,9–10 Žalm 24

29. pondělí Jestliže budeš opravdově poslouchat
Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém
vcházení a požehnaný při svém vycházení.

5.Mojžíšova 28,1.6
Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr,
má sestra i matka. Matouš 12,50
1. Petrova 1,8–13 Zachariáš 1,1–6

30. úterý V rukou tvých jsou časové moji.
Žalm 31,16 K

Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-
li se znepokojovat? Lukáš 12,25
Židům 10,32–39 Zachariáš 1,7–17
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PROSINEC
Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím
a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.

Zachariáš 2,14
Že bydlí na Zemi zde se mnou Bůh, to vím;
i v celém Vesmíru já bydlím také s Ním.

1. středa Mojžíš řekl Hospodinu: Kdyby s námi neměla
být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!

2.Mojžíšova 33,15
Dobrý pastýř kráčí před nimi a ovce jdou za ním,
protože znají jeho hlas. Jan 10,4
Koloským 1,9–14 Zachariáš 2,1–9

2. čtvrtek Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe,
naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo
svitne všem lidem. Izaiáš 51,4
Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1. Janova 2,8
1. Tesalonickým 5,1–8 Zachariáš 2,10–17

3. pátek Když farao viděl, že přestal déšť a krupobití
i hromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný.

2.Mojžíšova 9,34
Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést
k pokání? Římanům 2,4
Ezechiel 37,24–28 Zachariáš 3,1–10
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4. sobota Izrael je spasen Hospodinem spásou věč-
nou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy.

Izaiáš 45,17

Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce.
Matouš 13,43

Abakuk 2,1–4 Zachariáš 4,1–14

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

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

5. neděle Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych
chodil v pravdě tvé. Žalm 86,11 K

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Ot-
ci než skrze mne. Jan 14,6

Půjdu tedy za tebou,
v tobě svůj život mám,
jedinou jsi útěchou,
tebe již se nevzdám.
Cesta jsi a pravda má,
život na věčnosti.
Sluha tvůj tě přijímá
s pravou srdečností. EZ 525,4

Lukáš 21,25–33 Jakubova 5,7–11
Izaiáš 63,15–64,3 1. Samuelova 2,1–10
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6. pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: Nepřibližuj se sem!
Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda
svatá. 2.Mojžíšova 3,5

Dostáváme neotřesitelné království a služme proto
Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.

Židům 12,28

Izaiáš 25,1–8 Zachariáš 5,1–11

7. úterý Pán svou silou učinil zemi, svou moudrostí
upevnil svět, svým rozumem napjal nebesa.

Jeremiáš 10,12

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny svě-
ty. Židům 11,3

Izaiáš 26,7–15 Zachariáš 6,1–8
1721 Svatba v Ebersdorfu: Nikolaus Ludwig Zinzendorf & Erdmuthe

Dorothea Reuß

8. středa Udělali sobě bohy zlaté. Odpusť hřích je-
jich! 2.Mojžíšova 32,31.32 K

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé
a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak,
povzbuzujte se navzájem den co den. Židům 3,12–13

Zjevení 2,1–7 Zachariáš 6,9–15

9. čtvrtek Hospodinův den je veliký a přehrozný!
Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, na-
vraťte se ke mně celým srdcem! Joel 2,11–12
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Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána.
Lukáš 12,36

2. Korintským 5,1–10 Zachariáš 7,1–14

10. pátek Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením
se však nad tebou slitovávám. Izaiáš 60,10
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti
nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

Koloským 2,14
Zachariáš 2,14–17 Zachariáš 8,1–8

11. sobota Hospodin hatí plány lidstva.
Žalm 33,10 Z

Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku?
Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?

1. Korintským 1,20
1. Tesalonickým 4,13–18 Zachariáš 8,9–19

3. neděle adventní
Připravte cestu Hospodinu! Panovník Hospodin při-
chází s mocí. Izaiáš 40,3. 10

Být svět jen sebou sám, pak nemá mi co říc’:
leč je-li stvořen, jdu jím svému Tvůrci vstříc.

12. neděle Uprostřed svého lidu dám poznat své sva-
té jméno. Ezechiel 39,7
Ježíš se modlil: Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě
dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke
mně, a já abych byl v nich. Jan 17,26
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On má mým potěšením býti,
mým klenotem, mou zálibou.
V něm nechť se srdce moje sytí
a oči mají pastvu svou.
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám. 334,2

Lukáš 1,67–79 1. Korintským 4,1–5
Izaiáš 40,1–11 Lukáš 1,46–55

13. pondělí Ať ponižovaný neodchází zahanben.
Žalm 74,21 Ku

Když uslyšeli sousedé a příbuzní Alžbětini, že jí Pán
prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu
s ní. Lukáš 1,58
Ozeáš 14,2–10 Zachariáš 8,20–23
1621 První protireformační dekret – vypovězení kněží České konfese

z českých královských měst.

14. úterý Jsem na zemi hostem. Žalm 119,19
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si ne-
počínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromar-
něte tento čas. Efezským 5,15–16
Matouš 3,7–12 Zachariáš 9,9–12

15. středa Toto praví Hospodin: Nevyléčitelné je tvé
poranění, bolestná je tvá rána. Zahojím a vyléčím tvé
rány. Jeremiáš 30,12. 17
Jeho ranami jste uzdraveni. 1. Petrova 2,24 P
Izaiáš 45,1–8 Zachariáš 10,1–12
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16. čtvrtek Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na
nebi i dole na zemi. Jozue 2,11
Ježíš apoštolům řekl: A hle, já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20
Matouš 11,7–15 Zachariáš 11,4–17

17. pátek Díl můj jest Hospodin, říká duše má; pro-
tož naději mám v něm. Pláč 3,24 K
Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidí-
te, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou
radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

1. Petrova 1,8–9
Lukáš 1,26–38 Zachariáš 12,9–13,1

18. sobota Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim
a dal jim jméno Adam (to je Člověk). 1.Mojžíšova 5,2
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!

Judova 1,2
2. Korintským 1,18–22 Zachariáš 14,1–11

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

Ač lidí bezpočet smí Boha k sobě zvát,
On přesto každému se může věnovat.

19. neděle Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají
Hospodina! Žalm 105,3
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Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzuj-
te se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a po-
koje bude s vámi. 2. Korintským 13,11

Dej Bože, ať umíme přát
všem lidem kolem nás
tu sílu, kterou mít a znát
nás naučil tvůj hlas. ZCČSH 288,6

Lukáš 1,26–56 Filipským 4,4–7
Izaiáš 62,1–5 Lukáš 1,68–79

20. pondělí Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem
stvořil. Izaiáš 45,12
Přišel do svého vlastního. Jan 1,11
Izaiáš 42,5–9 Malachiáš 1,1–14

21. úterý Kdo je ten král plný slávy? Bůh síly mocný,
Bůh, udatný bojovník. Žalm 24,8 F
Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: Hosanna
Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově! Hosanna na výsostech! Matouš 21,9
Zjevení 3,7–12 Malachiáš 2,17–3,5

22. středa Hospodin odvětil: Na tvou přímluvu pro-
míjím. 4.Mojžíšova 14,20
V Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy
jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,

Efezským 1,7
Zjevení 22,16–.21 Malachiáš 3,6–12
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23. čtvrtek Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na
nebesích. Pláč 3,41
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,
bděte na modlitbách! Efezským 6,18
Izaiáš 7,10–14 Malachiáš 3,13–18

Štědrý den
Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, která bu-
de pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes
narodil Spasitel – to je Mesiáš, Pán. Lukáš 2,10–11 P

24. pátek Hospodine, neopouštěj mě, můj Bože, ne-
buď ode mne daleko! Žalm 38,22 Z
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože na-
vštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68
Lukáš 2,1–20 Galatským 4,4–7
Izaiáš 9,1–6 Malachiáš 3,19–24

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

25. sobota Všechno, co vám přikazuji, budete bed-
livě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho
neubereš. 5.Mojžíšova 13,1
Totoť jest to přikázání jeho, abychom věřili jménu
Syna jeho Jezukrista a milovali jedni druhé.

1. Janova 3,23 K
Jan 1,1–5. 9–18 Titovi 3,4–7 Izaiáš 52,7–10 Žalm 2



137 PROSINEC

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

I to, co na světě už minulo a není,
Duch Boží vyhlédá a vrací k proměnění.

Sv. Štěpána
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých
jeho. Tobě obětovati budu oběť díků činění.

Žalm 116,15. 17 K

26. neděle Hospodine, ukaž na mně pro své jméno,
jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě!

Žalm 109,21
Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“
Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane,
odpusť jim tento hřích!“ Skutky 7,59–60

Jest blahoslaven trpící
pro spravedlnost Boží,
kdo veškerý svým úsilím
sám spravedlnost množí.
Jest jeho Boží synovství
a vejde v jeho království,
kde všechny kříže složí. 278,8

Matouš 1,18–25 Židům 1,1–14
Izaiáš 7,10–14 Lukáš 2,29–32

27. pondělí Říkáš: „Jsem nevinná, jeho hněv se jistě
ode mne odvrátil.“ Hle, soudím tě za to, že říkáš: „Já
jsem nezhřešila.“ Jeremiáš 2,35
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Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte stříz-
liví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám
přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1. Petrova 1,13
Jan 21,20–24 Jan 1,1–5

28. úterý Odstup to od nás, abychom opustiti měli
Hospodina! Jozue 24,16 K
Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, mod-
lete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží
a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista
k věčnému životu. Judova 1,20–21
Matouš 2,13–18 Jan 1,6–8

29. středa Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě
vytáhl z hlubin. Žalm 30,2
Navštíví nás vycházející z výsosti, aby se zjevil těm,
kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na
cestu pokoje. Lukáš 1,78–79
1. Janova 4,11–16 Jan 1,9–13

30. čtvrtek Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil
světlo noci i slunce. Žalm 74,16
Odložme skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.
Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opil-
ství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a zá-
visti. Římanům 13,12–13
Izaiáš 63,7–14 Jan 1,14–18
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Závěr roku
V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16a K

31. pátek Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: Zhřešili
jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě.
Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.
Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7
S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Judova 1,22
Matouš 13,24–30 Římanům 8,31–39
Kazatel 3,1–15 Žalm 46
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Perikopy na rok 2021
01.01. Nový Rok . . . . . . . . . . . . . . Fp 4,10–13(14–20)
03.01. 2. Neděle po Vánocích . . . . . . . . . . . L 2,41–52
06.01. Zjevení Páně – Epifanias . . . . . . . . . Iz 60,1–6
10.01. 1. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . . Ř 12,1–8
17.01. 2. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . . . J 2,1–11
24.01. 3. neděle po Zjevení Páně . . . . . . . Rt 1,1–19a
31.01. Posl. neděle po Zjevení . 2Pt 1,16–19(20–21)
07.02. Sexagesimae . . . . . . . . . . . . . . . . L 8,4–8(9–15)
14.02. Estomihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 58,1–9a
21.02. Invocavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 13,21–20
28.02. Reminiscere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 5,1–7
07.03. Oculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ef 5,1–2(3–7)8–9
14.03. Laetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 12,20–24
21.03. Judica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jb 19,19–27
28.03. Květná neděle Žd 11,1–2(8–12.39–40); 12,1–3
01.04. Zelený Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . Mt 26,17–30
02.04. Velký Pátek . . . . . . . . . . . . Iz 52,13–15; 53,1–12
04.04. Velik. ne. . . Ex 14,8–14.19–23.28–30a; 15,20f
05.04. Velikonoční pondělí . . . . . . . . . . . . . Zj 5,6–14
11.04. Quasimodogeniti . . . . . . . . . . . . . . . . . J 21,1–14
18.04. Misericord. Domini Ez 34,1–2(3–9)10–16.31
25.04. Jubilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk 17,22–34
02.05. Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 19,37–40
09.05. Rogate . . . . . Sír 35,16–22a / Da 9,4–5.16–19
13.05. Nanebevstoupení Páně Ef 1,(15–20a)20b–23
16.05. Exaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 7,37–39
23.05. Neděle svatodušní . . . . . . . . . . . . . . Gn 11,1–9
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24.05. Svatodušní pondělí . . . . . . . . . . . . . 1K 12,4–11
30.05. Neděle sv. Trojice . . . . . . . . . . . . J 3,1–8(9–13)
06.06. 1. neděle po sv. Trojici . Jon 1,1–2,2(3–10)11
13.06. 2. neděle po sv. Trojici . . . 1K 14,1–12(23–25)
20.06. 3. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . L 15,1–10
24.06. 3. neděle po sv. Trojici . L 1,(5–25)57–66.80
27.06. 4. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Gn 50,15–21
04.07. 5. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . 1K 1,18–25
11.07. 6. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mt 28,16–20
18.07. 7. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . 1Kr 17,1–16
25.07. 8. neděle po sv. Troj. 1K 6,9–14(15–18)19–20
01.08. 9. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Mt 7,24–27
08.08. 10. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . Ex 19,1–6
15.08. 11. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . Ef 2,4–10
22.08. 12. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Mk 7,31–37
29.08. 13. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Gn 4,1–16a
05.09. 14. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . 1Te 5,14–24
12.09. 15. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . L 17,5–6
19.09. 16. neděle po sv. Trojici . . . Pl 3,22–26.31–32
26.09. 17. neděle po sv. Trojici . . . . . Ř 10,9–17(18)
29.09. 17. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Gn 21,8–21
03.10. Den díkůvzdání za úrodu . . . . . . . 2K 9,6–15
10.10. 19. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Iz 38,9–20
17.10. 20. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . Kaz 12,1–7
24.10. 21. neděle po sv. Trojici . . . . . . . Mt 10,34–39
31.10. 22. neděle po sv. Tr. – Den reformace Ga 5,1–6
07.11. 23. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . . . . . . Ž 85
14.11. 24. neděle po sv. Trojici . . . . . . . . . 2K 5,1–10
17.11. Den přímluv a modliteb . . . . . . . Mt 7,12–20



142

21.11. Poslední neděle . . . Iz 65,17–19(20–22)23–25
28.11. 1. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . . Jr 23,5–8
05.12. 2. neděle adventní . . . . . . . . . . . Iz 63,15–64,3
12.12. 3. neděle adventní . . . . . . . . . . . . . . . . 1K 4,1–5
19.12. 4. neděle adventní . . . . . . . L 1,26–38(39–56)
24.12. Štědrý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi 5,1–4
25.12. 1. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . 1J 3,1–2(3–5)
26.12. 2. svátek vánoční . . . . . . . . . . . . . . . Iz 7,10–14
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
mobil: 731 682 044

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: 604 353 326
e-mail: sormovaeva@seznam.cz

Kurátorka: Eva Kejřová e-mail: evakej@atlas.cz
Ne 9.30, Bh úterý 17.30
Děti a úřední hodiny: viz webové stránky

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)
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 2021
Dle německé předlohy „Die Losungen der Herrnhuter
Brüdergemeine für das Jahr 2021“ do češtiny převedl
Miroslav Matouš. Sazbu v programu TEX za použití rodiny
písem Jannon Text Moderne a obálku připravili Slávek
a Petr Heřmanovi.

Další poděkování patří Erdmannu Beckerovi za databázi
Losungen 2021, Mgr. Janu Vojtíškovi z Oddělení rukopisů a
starých tisků NK ČR za obstarání snímků, manželce Aleně
za pomoc i toleranci, Nadě, Pavlovi, Matoušovi a Mileně 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 říjnu 2020 jako svou 24. publikaci.

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3300 výtisků brožovaných V2, 200 výtisků v pevné
vazbě V4 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

Hesla Jednoty bratrské na rok 2022 objednávejte
v evangelických sborech nebo přímo u vydavatele během
srpna–září 2021.


