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ČAS VÁNOC

Sobota - 1. 1. 2011 JMÉNA JEŽÍŠ
Podle Božího slibu očekáváme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
(2P 3,8-18)

NEDĚLE - 2. 1. 2011
Když mudrci spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli
do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem a klaněli se mu.
(Mt 2,1-12)
Pondělí - 3. 1. 2011
Petr řekl: To je ta zvěst, kterou nám Bůh poslal, když vyhlásil
pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.
(Sk 10,34-43)
Úterý - 4. 1. 2011
Hledej radost v Hospodinu: dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

(Ž 37)

Středa - 5. 1. 2011
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Z jeho plnosti jsme
byli obdarováni my všichni.
(J 1,9-18)

ČAS ZJEVENÍ PÁNĚ
Čtvrtek - 6. 1. 2011  ZJEVENÍ PÁNĚ
Temnota přikrývá zemi, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže
se nad tebou jeho sláva.
(Iz 60,1-7)
Pátek - 7. 1. 2011
Ten, koho poslal Bůh, Ježíš Kristus, mluví slova Boží, neboť Bůh
udílí svého Ducha v plnosti.
(J 3,22-36)
Sobota - 8. 1. 2011
Izaiáš řekl: S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy a řeknete: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
(Iz 12,2-6)

NEDĚLE - 9. 1. 2011 KŘEST PÁNĚ
Jan Křtitel řekl Ježíšovi: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty
jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba,
abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“
(Mt 3,13-17)
Pondělí - 10. 1. 2011
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí
Otcově, nám o něm řekl.
(J 1,14-18)
Úterý - 11. 1. 2011
Oči Hospodinovi hledí na ty, kdo ho milují. Hospodin, rozjasňuje
oči, dává zdraví, život i požehnání.
(Sír 34,14-17 (16-20))
Středa - 12. 1. 2011
Ježíš řekl ženě, kterou uzdravil: Dcero tvá víra tě zachránila,
jdi v pokoji.
(L 8,43-48)
Čtvrtek - 13. 1. 2011
Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, Hospodine, řekl jsi:
„Neboj se!“
(Pl 3,54-57)
Pátek - 14. 1. 2011
Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání.

(1 J 4,16-19)

Sobota - 15. 1. 2011
Pavel napsal: Žijte v radosti, povzbuzujte se, buďte jednomyslní,
pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
(2 K 13,11-13)

NEDĚLE - 16. 1. 2011
Jan Křtitel řekl o Ježíšovi: „Já jsem stále nevěděl, kdo to je,
ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat
Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘“
(J 1,29-34)
Pondělí - 17. 1. 2011
Ježíš řekl: Skutečně, říkám vám: Kdo se udělá malým jako dítě,
ten je největší v nebeském království.
(Mt 18,1-4)
Úterý - 18. 1. 2011
Pavel píše: Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne
ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Svěřený poklad chraň
mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.
(2 Tm 1,6-14)
Středa - 19. 1. 2011
Mojžíš řekl lidu: Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás Hospodin
zachrání.
(Ex 14,5-31)
Čtvrtek - 20. 1. 2011
Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné. Vy stojíte
před městem Boha živého a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy.
(Žd 12,18-24)
Pátek - 21. 1. 2011
Ježíš řekl: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.
(Mk 3,31-35)
Sobota - 22. 1. 2011
Pavel píše: Buď silný milostí Krista Ježíše.

(2 Tm 2,1-7)

NEDĚLE - 23. 1. 2011
Ježíš řekl: Obraťte se k Bohu, neboť se přiblížilo království nebeské.
(Mt 4,12-23)
Pondělí - 24. 1. 2011
Hospodin řekl svému lidu: Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se, vždyť já jsem s tebou.
(Iz 41,8-10)
Úterý - 25. 1. 2011
Pavel napsal: Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Vždyť,
radostného dárce miluje Bůh.
(2 K 9,6-11)
Středa - 26. 1. 2011
Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
(Ř 15,7-13)
Čtvrtek - 27. 1. 2011
Pavel píše: Veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje
k porodu. I my sami ve svém nitru sténáme, očekávajíce vykoupení svého těla.
(Ř 8,18-25)
Pátek - 28. 1. 2011
Pavel píše: Království Boží není v tom, co jíte a pijete,nýbrž
ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.
(Ř 14,13-19)
Sobota - 29. 1. 2011
Hospodin řekl svému lidu: Já jsem vás nosil už od vašeho narození. Až do vašeho stáří zůstanu tentýž; budu vás podepírat a zachráním.
(Iz 46,3-5.9)

NEDĚLE - 30. 1. 2011
Ježíšovi učedníci k němu přistoupili a on je učil: Blaze chudým
v duchu, neboť jejich je království nebeské.
(Mt 5,1-12)
Pondělí - 31. 1. 2011
Postavím se na své strážné stanoviště, budu vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví Hospodin. A Hospodin mi odpověděl, řekl:
„Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.“
(Abk 2,1-4)
Úterý - 1. 2. 2011
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou
svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě
pokojem.
(Nu 6,22-27)
Středa - 2. 2. 2011  UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Když Simeon spatřil Ježíše, takto chválil Boha: „Nyní propouštíš
v pokoji svého služebníka, Pane, neboť mé oči viděly tvé spasení, které
jsi připravil přede všemi národy.“
(L 2,22-38)
Čtvrtek - 3. 2. 2011
Ježíš řekl apoštolům: Pojďte jinam do okolních městeček, abych
i tam kázal evangelium.
(Mk 1,35-39)
Pátek - 4. 2. 2011
Země je plná tvých tvorů, Hospodine. Sesíláš–li svého ducha,
jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země.
(Ž 104)
Sobota - 5. 2. 2011
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.
(Jk 3,13-18)

NEDĚLE - 6. 2. 2011
Ježíš řekl učedníkům: Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude
chuti, čím bude osolena?
(Mt 5,13-16)
Pondělí - 7. 2. 2011
Boží slovo je blízko tebe, v tvých ústech a ve tvém srdci.
(Ř 10,5-10)
Úterý - 8. 2. 2011
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Prostíráš mi stůl,
hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
(Ž 23)
Středa - 9. 2. 2011
Malomocný řekl Ježíšovi: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš
vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist.
(L 5,12-16)
Čtvrtek - 10. 2. 2011
Protože Kristus prošel sám zkouškou utrpení, může pomoci těm,
na které přicházejí zkoušky.
(Žd 2,5-18)
Pátek - 11. 2. 2011
Pavel píše: Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.
(Ga 6,11-18)
Sobota - 12. 2. 2011
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá
pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.
(L 8,16-17)

NEDĚLE - 13. 2. 2011
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
(Mt 5,17-24)
Pondělí - 14. 2. 2011
V Ježíši se naplnilo slovo proroka Izaiáše: Hle, můj služebník,
kterého jsem vyvolil, vložím na něho svého Ducha. V jeho jménu bude
naděje národů.
(Mt 12,15-21)
Úterý - 15. 2. 2011
Netruchlete a neplačte: radost z Hospodina bude vaší záštitou!
(Neh 8,8-12)
Středa - 16. 2. 2011
Pavel píše Tesalonickým: Uprostřed mnohé tísně jste přijali slovo
víry v radosti Ducha svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím.
(1 Te 1,1-7)
Čtvrtek - 17. 2. 2011
Izraelci nasbírali manu od Boha Ten, kdo nasbíral mnoho, neměl
nadbytek, a kdo nasbíral málo, neměl nedostatek. Nasbírali tolik, kolik
každý k jídlu potřeboval.
(Ex 16,1-18)
Pátek - 18. 2. 2011
Pavel píše: Vy všichni jste skrze víru Božími dětmi v Kristu Ježíši.
(Ga 3,23-29)
Sobota - 19. 2. 2011
Hospodin mě poslal, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu.
(Iz 61,1-3)

NEDĚLE - 20. 2. 2011
Ježíš říká: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vám ubližují, byste byli syny nebeského Otce.
(Mt 5,38-48)
Pondělí - 21. 2. 2011
Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! Ti,
za něž Hospodin zaplatil, dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti
a nářek.
(Iz 51,4-12)
Úterý - 22. 2. 2011
Petr píše: Starejte se o ty, kdo jsou vám svěřeni, ne z donucení,
ale s horlivou ochotou, jak to Bůh žádá.
(1 P 5,1-4)
Středa - 23. 2. 2011
Tobě vzdávám chválu, Hospodine, za tvé milosrdenství a za tvou
věrnost, dodal jsi mé duši sílu.
(Ž 138)
Čtvrtek - 24. 2. 2011
Když učedníci uviděli Ježíše kráčet k nim po moři, vyděsili se.
Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se.
(Mt 14,22-33)
Pátek - 25. 2. 2011
V soužení jsem volal Hospodina, on mi odpověděl, daroval mi
volnost.
(Ž 118)
Sobota - 26. 2. 2011
Kristus zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Na kříži usmířil
lidi s Bohem v jednom těle. V něm je náš mír.
(Ef 2,13-18)

NEDĚLE - 27. 2. 2011
Ježíš řekl: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho
bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
(Mt 6,24-34)
Pondělí - 28. 2. 2011
Žijte v Kristu Ježíši, v něm zapusťte kořeny, pevně se držte víry
a znovu a znovu vzdávejte díky.
(Ko 2,6-13)
Úterý - 1. 3. 2011
Pavel píše: Nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako
Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše.
(2 K 4,5-7)
Středa - 2. 3. 2011
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
(Iz 40,6-8)
Čtvrtek - 3. 3. 2011
Pavel napsal Tesalonickým: Naše evangelium k vám nepřišlo
pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti.
(1 Te 1,1-5)
Pátek - 4. 3. 2011
Jen v Bohu si odpočiň, duše má, vždyť on mi naději vlévá.

(Ž 62)

Sobota - 5. 3. 2011
Toto praví Hospodin: Hle, činím něco docela nového a už to raší.
Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu. Můj lid bude zpívat mou chválu.
(Iz 43,18-21)

NEDĚLE - 6. 3. 2011
Ježíš řekl: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben
rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
(Mt 7,24-27)
Pondělí - 7. 3. 2011
Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
(Jk 2,14-26)
Úterý - 8. 3. 2011
Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud
a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.“
(Jr 9,22-23)

DOBA VELIKONOČNÍ
ČAS POSTU – POKÁNÍ
Středa - 9. 3. 2011  POPELEČNÍ STŘEDA
Toto praví Hospodin: „Navraťte se ke mně celým srdcem. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu, neboť je slitovný,
nejvýš milosrdný, plný lásky a věrnosti.“
(Jl 2,12-13)
Čtvrtek - 10. 3. 2011
Pavel napsal: Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
(1 K 15,54-58)
Pátek - 11. 3. 2011
Petr píše: Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste
se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
(1 P 4,12-16)
Sobota - 12. 3. 2011
Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost.Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit?
(Iz 50,7-9)

NEDĚLE - 13. 3. 2011
Ježíš odpověděl pokušiteli: Je psáno: «Ne jenom chlebem bude
člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.»
(Mt 4,1-11)
Pondělí - 14. 3. 2011
Ježíš řekl samařské ženě: Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla,
kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu
živou.
(J 4,1-14)
Úterý - 15. 3. 2011
Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem.
(Iz 50,4-10)
Středa - 16. 3. 2011
Pavel píše: Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit
lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem
Kristovým.
(Ga 1,6-11)
Čtvrtek - 17. 3. 2011
Řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi
ze mne sňal nepravost, hřích můj.
(Ž 32)
Pátek - 18. 3. 2011
Ježíš řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne.
(Mt 16,24-26)
Sobota - 19. 3. 2011 Sv. JOSEF
Pavel píše: „Abrahám uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo;
tím se stal ‚otcem mnohých národů‘.“
(Ř 4,13-22)

NEDĚLE - 20. 3. 2011
Při Ježíšově proměnění učedníci padli tváří k zemi a velmi se
báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“
(Mt 17,1-9)
Pondělí - 21. 3. 2011
Pavel píše: žijeme z víry, ne z toho, co vidíme.

(2 K 5,1-7)

Úterý - 22. 3. 2011
Moje ústa vzdají Hospodinu velkou chválu, mezi mnohými
ho budu chválit, neboť stanul po pravici ubožáku, aby ho zachránil před
jeho soudci.
(Ž 109,21-31)
Středa - 23. 3. 2011
Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí naše viny?
(Mi 7,18-20)
Čtvrtek - 24. 3. 2011
Bůh nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali
účastnými božské přirozenosti.
(2 P 1,1-8)
Pátek - 25. 3. 2011
Anděl řekl Marii: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost
u Boha. Hle počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
(L 1,26-38)
Sobota - 26. 3. 2011
Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se
ke mně, já tě vykoupím.“
(Iz 44,21-23)

NEDĚLE - 27. 3. 2011
Ježíš řekl Samařance: „Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří
Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“
(J 4,5-42)
Pondělí - 28. 3. 2011
Vyvol si život, abys miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal
ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život.
(Dt 30,15-20)
Úterý - 29. 3. 2011
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?
Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.
(Ž 42)
Středa - 30. 3. 2011
Ježíš řekl: Vyšel rozsévač rozsívat. Některá zrna padla do dobré
země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.
(Mt 13,1-9)
Čtvrtek - 31. 3. 2011
Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou
jistotu a radostnou naději.
(Žd 3,1-6)
Pátek - 1. 4. 2011
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si
jist tím, co nevidíme.
(Žd 11,1-10)
Sobota - 2. 4. 2011
Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Mluvte mu k srdci.
(Iz 40,1-5)

NEDĚLE - 3. 4. 2011
Ježíš řekl slepému od narození, kterého uzdravil: „Věříš v Syna
člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, Pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu
řekl: „Vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví.“
(J 9,1-41)
Pondělí - 4. 4. 2011
Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti
v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.
(Iz 58,7-10)
Úterý - 5. 4. 2011
Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra
tě zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zdráva.
(Mt 9,18-26)
Středa - 6. 4. 2011
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha,
duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
(1 Te 5,12-28)
Čtvrtek - 7. 4. 2011
Ježíš řekl svým učedníkům: Žeň je velká, dělníků málo. Proste
proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!
(Mt 9,36-10,8)
Pátek - 8. 4. 2011
Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána
Ježíše Krista k věčnému životu.
(Ju 20-21)
Sobota - 9. 4. 2011
Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo miluje svého bratra,
zůstává ve světle.
(1 J 2,7-10)

NEDĚLE - 10. 4. 2011
Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby
umřel, bude žít.
(J 11,1-45)
Pondělí - 11. 4. 2011
Stezkou spravedlnosti mě vedeš, Hospodine. I když půjdu roklí
šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého.
(Ž 23)
Úterý - 12. 4. 2011
Před svým utrpením řekl Ježíš učedníkům: Požádám Otce a on
vám dá jiného Přímluvce, Ducha svatého, který zůstane stále s vámi.
(J 14,15-26)
Středa - 13. 4. 2011
Hospodin řekl: Můj služebník nekřičí a hlas nepozvedá. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi nevykoná
právo.
(Iz 42,1-4)
Čtvrtek - 14. 4. 2011
Pavel napsal z vězení: Toužebně očekávám a doufám, že v ničem
nebudu zahanben, ale jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus,
ať životem, ať smrtí.
(Fp 1,12-26)
Pátek - 15. 4. 2011
Když Kristu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil,
ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.
(1 P 2,19-25)
Sobota - 16. 4. 2011
Ježíš řekl: Ti, kdo jsou u moci, panují nad národy. Vy však ne tak:
Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako
ten, který slouží.
(L 22,24-27)

ČAS UTRPENÍ A UMUČENÍ PÁNĚ – PAŠIJE
NEDĚLE - 17. 4. 2011 KVĚTNÁ NEDĚLE
Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku
té, která je podrobena jhu.
(Mt 21,1-11)
Pondělí - 18. 4. 2011
Pán řekl: Vím o tvém soužení a o tvé chudobě, ale jsi bohat: neboj se toho, co máš vytrpět, buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec
života.
(Zj 2,8-11)
Úterý - 19. 4. 2011
Hospodinův služebník nesl naše bolesti. Jeho jizvami jsme uzdraveni.
(Iz 53,1-5)
Středa - 20. 4. 2011
Ježíš říká: Vpravdě vám říkám, jestliže pšeničné zrno nepadne
do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
(J 12,20-30)
Čtvrtek - 21. 4. 2011
Ježíš řekl: Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci.
(J 13,31-35)
Pátek - 22. 4. 2011  VELKÝ PÁTEK
Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl
vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!
(Ř 8,31-39)
Sobota - 23. 4. 2011
Ježíš řekl: Kdo dá svůj život pro mne, nalezne jej.

(Mt 10,38-39)

NEDĚLE - 24. 4. 2011 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Anděl řekl ženám, které přišly k Ježíšovu hrobu: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen,
jak řekl.
(Mt 28,1-10)

ČAS VZKŘÍŠENÍ A ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ
Pondělí - 25. 4. 2011
Kristus zemřel za všechny proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili
už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.
(2 K 5,13-17)
Úterý - 26. 4. 2011
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu
nové.
(2 K 5,11-21)
Středa - 27. 4. 2011
Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, velkou jeho dobrotu ke svému lidu.
(Iz 63,7-14)
Čtvrtek - 28. 4. 2011
A tak před Bohem upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje
z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko.
(1 J 3,16-24)
Pátek - 29. 4. 2011
Byli jste mrtvi ve svých vinách, ale Bůh vás probudil k životu
spolu s Kristem a všechny viny nám odpustil.
(Ko 2,6-15)
Sobota - 30. 4. 2011
To, co s vámi zamýšlím, praví Hospodin, jsou myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu; chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
(Jr 29,11-14)

