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DOBA VELIKONOČNÍ
ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ

Středa - 1. 5. 2013
Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví
a mé srdce! Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou.
(Ž 26)
Čtvrtek - 2. 5. 2013
Ježíš řekl svým učedníkům: Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě
milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.
(J 14,27-31)
Pátek - 3. 5. 2013
Bůh chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství: Je to
Kristus mezi vámi.
(Ko 1,24-28)
Sobota - 4. 5. 2013
Hospodin řekl: Povedu svůj lid cestou, již neznají. Tmu před nimi
změním v světlo.
(Iz 42,10-17)

NEDĚLE - 5. 5. 2013
Ježíš řekl: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ať se
vaše srdce nechvěje a neděsí.
(J 14,22-26)
Pondělí - 6. 5. 2013
Pavel píše: V Kristu smíme ve víře přistupovat k Bohu svobodně
a s důvěrou.
(Ef 3,7-12)
Úterý - 7. 5. 2013
Šalamoun se modlil: Vyslyš Hospodine a odpusť, učiň a odplať
každému podle všech jeho cest, neboť znáš jeho srdce — vždyť ty sám
jediný znáš srdce všech.
(1Kr 8,22-40)
Středa - 8. 5. 2013
Jan píše: Nemilujme pouhým slovem, ale činem.

(1J 3,14-20)

Čtvrtek - 9. 5. 2013  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Zmrtvýchvstalý řekl apoštolům: Je psáno, že Kristus bude trpět
a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání
na odpuštění hříchů všem národům.
(L 24,35-48)
Pátek - 10. 5. 2013
Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda i život.“

(J 14,1-10)

Sobota - 11. 5. 2013
Hospodin řekl: Shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu.
(Iz 66,18-21)

NEDĚLE - 12. 5. 2013
Ježíš se takto modlil za své učedníky: „Otče, ať jsou jedno, jako
my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost
jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako
mne.“
(J 17,20-26)
Pondělí - 13. 5. 2013
Bůh, bohatý v milosrdenství, si nás zamiloval velkou láskou; probudil nás k životu spolu s Kristem.
(Ef 2,4-6)
Úterý - 14. 5. 2013
Ježíš řekl: Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
(Mt 6,7-15)
Středa - 15. 5. 2013
Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe
hledá.
(Iz 26,7-9)
Čtvrtek - 16. 5. 2013
Zmrtvýchvstalý Ježíš řekl Marii Magdalské: „Jdi k mým bratřím
a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému
i Bohu vašemu.“
(J 20,11-18)
Pátek - 17. 5. 2013
Když byl Ježíš vzat do nebe, učedníci se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha.
(L 24,46-53)
Sobota - 18. 5. 2013
V Kristu byla i vám vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl
k chvále své slávy.
(Ef 1,1-14)

DOBA SVATODUŠNÍ
ČAS SVATODUŠNÍCH SVÁTKŮ
NEDĚLE - 19. 5. 2013 LETNICE
Ježíš řekl: Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl
s vámi na věky, Ducha pravdy.
(J 14,15-21)
Pondělí - 20. 5. 2013 Pondělí Svatodušní
Petr řekl: Bůh, jenž zná lidské srdce, se postavil za všechny národy, když jim dal Ducha svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu
mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
(Sk 15,5-12)
Úterý - 21. 5. 2013
Ježíš řekl: Kdo se chce mezi vámi stát velkým, buď vaším otrokem.
(Mt 20,20-28)
Středa - 22. 5. 2013
Ti, kteří se rozprchli při pronásledování jeruzalémské církve, začali kázat evangelium všude, kam přišli.
(Sk 8,1-8)
Čtvrtek - 23. 5. 2013
Ježíš řekl svým učedníkům: Když vás budou obviňovat, nedělejte
si starosti, jak a čím se budete hájit nebo co řeknete. Vždyť Duch svatý
vás v té hodině naučí, co je třeba říci.
(L 12,4-12)
Pátek - 24. 5. 2013
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
(1K 12,4-11)
Sobota - 25. 5. 2013
Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad,
ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení mých slov.
(Am 8,11)

NEDĚLE - 26. 5. 2013 Svátek BOŽÍ TROJICE
Ježíš řekl: Jakmile přijde Duch pravdy, uvede vás do veškeré
pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší.
(J 16,12-15)

ČAS PO VYLITÍ DUCHA SVATÉHO, ČAS TROJIČNÍ VÍRY
1. okruh zvěstování: EVANGELIUM
Pondělí - 27. 5. 2013
Pavel napsal: Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Otče!
(Ř 8,14-17)
Úterý - 28. 5. 2013
Hospodin řekl Jeremjášovi: Půjdeš všude, kam tě pošlu. Neboj se,
já budu s tebou a vysvobodím tě.
(Jr 1,4-8)
Středa - 29. 5. 2013
Dotazujte se na Hospodina, jeho tvář hledejte ustavičně; připomínejte divy, jež vykonal.
(Ž 105,1-5)
Čtvrtek - 30. 5. 2013
Petr řekl chromému: Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti
dám: ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď! Vyskočil na nohy, chodil, skákal radostí a chválil Boha.
(Sk 3,1-10)
Pátek - 31. 5. 2013
Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel
Kristus za hříšníky, jimiž jsme byli.
(Ř 5,1-11)
Sobota - 1. 6. 2013
Ježíš řekl Petrovi: Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.
(L 22,28-34)

NEDĚLE - 2. 6. 2013 Den křesťanské rodiny
Pavel píše: Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal:
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně,
dokud on nepřijde.
(1K 11,23-26)
Pondělí - 3. 6. 2013
Ježíš se modlil takto za své učedníky: Jako ty, Otče, jsi ve mně
a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
(J 17,11-21)
Úterý - 4. 6. 2013
Bůh na nás bohatě vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho
Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upírá naše naděje.
(Tt 3,4-7)
Středa - 5. 6. 2013
První učedníci byli plni radosti, že se jim dostalo té cti, aby nesli
potupu pro Kristovo jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech
a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,27-42)
Čtvrtek - 6. 6. 2013
Tak praví Hospodin: Pak už nebude učit druh druha a nebude vybízet: „Poznej Pána“, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až
po největšího.
(Žd 8,6-13)
Pátek - 7. 6. 2013
Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
(Sk 2,42-47)
Sobota - 8. 6. 2013
Ať tvé srdce horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny.
Však to budoucnost ukáže! Tvá naděje nebude zmařena.
(Př 23,15-19)

NEDĚLE - 9. 6. 2013
Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid.“
(L 7,11-17)
Pondělí - 10. 6. 2013
Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
(Iz 43,1-4a)
Úterý - 11. 6. 2013
Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly,
kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista.
(1 P 4,7-11)
Středa - 12. 6. 2013
Nemějme zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází vstříc
bližnímu, aby to bylo k dobru společenství.
(Ř 15,1-7.13)
Čtvrtek - 13. 6. 2013 Výročí úmrtí K. Farského
Jeremiáš řekl: Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky. Řekl jsem: Nebudu je připomínat, nebudu v jeho jménu mluvit,
avšak je v mém srdci jak hořící oheň.
(Jr 20,7-9)
Pátek - 14. 6. 2013
Ježíš řekl svým učedníkům: Bděte a modlete se, abyste neupadli
do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé.
(Mt 26,36-46)
Sobota - 15. 6. 2013
Hospodin řekl svému lidu: Připomínám si zbožnost tvého mládí,
tvou lásku, jak jsi za mnou věrně chodil.
(Jr 2,1-13)

NEDĚLE - 16. 6. 2013
Ježíš řekl ženě: Jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli
u stolu, si začali říkat: Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy? A řekl
ženě: Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.
(L 7,36-50)
Pondělí - 17. 6. 2013
Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás
přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
(Ř 8,26-27)
Úterý - 18. 6. 2013
Petr napsal: Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým:
vždyť láska zahladí množství hříchů.
(1P 4,7-11)
Středa - 19. 6. 2013
Na Ježíšovi se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: Nebude
se přít ani rozkřikovat. Doutnající knot neuhasí. A v jeho jménu bude
naděje národů.
(Mt 12,14-21)
Čtvrtek - 20. 6. 2013
Pavel píše: Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom
však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám
plně, jako Bůh zná mne.
(1K 12,31-13,13)
Pátek - 21. 6. 2013
Hospodin našel svůj lid v pustotě, zahrnul ho svou péčí, chránil
ho jako zřítelnici oka.
(Dt 32,8-11)
Sobota - 22. 6. 2013
Když Jan končil své poslání, řekl: já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek
na jeho nohou.
(Sk 13,23-25)

NEDĚLE - 23. 6. 2013
Ježíš řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne
svůj kříž a následuj mne.
(L 9,18-24)
Pondělí - 24. 6. 2013  Sv. JAN KŘTITEL
Bůh řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout můj lid. Dal jsem tě za světlo národům, abys byl spása má do končin
země.“
(Iz 49,1-6)
Úterý - 25. 6. 2013
Hospodin řekl: Vyleji svého ducha na každé tělo.

(Jl 3,1-5)

Středa - 26. 6. 2013
Co je světu slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené
v očích světa a opovržené Bůh vyvolil.
(1K 1,26-31)
Čtvrtek - 27. 6. 2013
Ježíš řekl: Nemějte starost o svůj život. Kdo z vás může jen o píď
prodloužit svůj život?
(L 12,22-31)
Pátek - 28. 6. 2013
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
(1P 4,7-11)
Sobota - 29. 6. 2013  Sv. PETR a PAVEL
Pavel píše: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru
zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá
v onen den Pán.
(2Tm 4,6-18)

NEDĚLE - 30. 6. 2013
Kdosi řekl Ježíšovi: Budu tě následovat, kamkoli půjdeš. Ježíš
mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá,
kde by hlavu složil.
(L 9,57-62)
Pondělí - 1. 7. 2013
Toto praví Hospodin: Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti,
ale i s tím, jež je zdeptaný a ponížený, abych oživil ducha ponížených,
abych oživil srdce zdeptaných.
(Iz 57,14-15)
Úterý - 2. 7. 2013
Služebníci Boží budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho
jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo
slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem.
(Zj 22,1-9)
Středa - 3. 7. 2013
Patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
(Ef 2,19-22)
Čtvrtek - 4. 7. 2013
Toto praví Hospodin: Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk
němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.
(Iz 35,1-10)
Pátek - 5. 7. 2013 Cyril a Metoděj
Toto praví Hospodin svému lidu: Já ustavím svou smlouvu s tebou. I poznáš, že já jsem Hospodin. Už neotevřeš ústa pro svou hanbu,
až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchal.
(Ez 16,60-63)
Sobota - 6. 7. 2013 Mistr Jan Hus
Vzkříšený Ježíš se zjevil svým učedníkům a řekl jim: „Jděte
ke všem národům a získávejte mi učedníky. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku.
(Mt 28,16-20)

NEDĚLE - 7. 7. 2013
Ježíš vyslal své učedníky se slovy: „Když přijdete do některého
města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; uzdravujte tam nemocné
a vyřiďte jim: Přiblížilo se k vám království Boží.“
(L 10,1-9)
Pondělí - 8. 7. 2013
Přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení.
Drž na uzdě své srdce, nepodléhej strachu a nejednej ukvapeně, když tě
něco postihne. Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho.
(Sír 2,1-11)
Úterý - 9. 7. 2013
Řekli mu: Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš
jim odpověděl: Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho
on poslal.
(J 6,27-29)
Středa - 10. 7. 2013
Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí,
a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.
(2K 6,1-10)
Čtvrtek - 11. 7. 2013
Pavel napsal: Není žádného rozdílu: Vždyť je jeden a týž Pán
všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají.
(Ř 10,11-13)
Pátek - 12. 7. 2013
Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil. Když se člověk
na člověka hněvá, může hledat uzdravení u Hospodina?
(Sír 27,30-28,7)
Sobota - 13. 7. 2013
Hospodin řekl: Když rozvážeš okovy svévole, dáš ujařmeným
volnost, když budeš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utiskované, ty, kdo jsou bez přístřeší, tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo
a rychle se zhojí tvá rána.
(Iz 58,6-8)

NEDĚLE - 14. 7. 2013
Když Ježíš řekl podobenství o milosrdném Samařanu, zeptal se:
„Kdo byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ Dotázaný odpověděl:
„Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také
tak.“
(L 10,25-37)
Pondělí - 15. 7. 2013
V tebe, Hospodine, nechť doufají, kdo znají tvé jméno, vždyť ty,
kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.
(Ž 9)
Úterý - 16. 7. 2013
Ježíš řekl: Hledejte především Boží království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.
(Mt 6,25-34)
Středa - 17. 7. 2013
Pavel napsal: V Kristu jste i vy společně budováni v duchovní
příbytek Boží.
(Ef 2,13-22)
Čtvrtek - 18. 7. 2013
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mé srdce, aby tě oslavovalo.
(Ž 86)
Pátek - 19. 7. 2013
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.
(1J 4,7-11)
Sobota - 20. 7. 2013
Byli jste povoláni ke svobodě; služte v lásce jedni druhým.
(Ga 5,13-14)

NEDĚLE - 21. 7. 2013
Marta přijala Ježíše do svého domu. Měla sestru Marii; ta si sedla
k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.
(L 10,38-42)
Pondělí - 22. 7. 2013
Pavel píše: Jste synové světla a synové dne. Nespěme tedy, nýbrž
bděme.
(1Te 5,1-11)
Úterý - 23. 7. 2013
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře,
aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
(Ř 15,7-13)
Středa - 24. 7. 2013
Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje,
z Boha se narodil a Boha zná.
(1J 4,7-11)
Čtvrtek - 25. 7. 2013
Ježíš řekl: Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
(Mt 20,24-28)
Pátek - 26. 7. 2013 Výročí narození K. Farského
Pavel napsal: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.

(Ga 2,19-20)

Sobota - 27. 7. 2013
Pavel píše: Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým ne jen jemu. Nechť je
mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.
(Fp 2,1-11)

NEDĚLE - 28. 7. 2013
Ježíš řekl: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte,
a bude vám otevřeno.
(L 11,9-13)
Pondělí - 29. 7. 2013
Odlož roucho smutku a navěky se oblékni důstojností od Boha.
Bůh tě povede s radostí ve světle své slávy s milosrdenstvím a spravedlností jemu vlastní.
(Bár 5,1-9)
Úterý - 30. 7. 2013
Bůh řekl: Já jsem počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít
zadarmo z pramene vody živé.
(Zj 21,5-7)
Středa - 31. 7. 2013
Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
(1J 4,16-21)
Čtvrtek - 1. 8. 2013
Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje
lidi, jejichž duch je zdeptán.
(Ž 34)
Pátek - 2. 8. 2013
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen
dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
(Ř 12,14-18.21)
Sobota - 3. 8. 2013
Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého
slitování.
(Tt 3,4-7)

NEDĚLE - 4. 8. 2013
Ježíš řekl: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť
i když člověk má nadbytek ,není jeho život zajištěn tím, co má.
(L 12,13-21)
Pondělí - 5. 8. 2013
Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel
do země kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl,
kam jde.
(Žd 11,8-16)
Úterý - 6. 8. 2013  PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se
modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho
bělostně zářilo. Přišel oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: Toto je
můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.
(L 9,28-36)
Středa - 7. 8. 2013
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí, ochotně poskytujte pohostinství.
(Ř 12,3-13)
Čtvrtek - 8. 8. 2013
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
(Př 4,23)
Pátek - 9. 8. 2013
Můj nářek jsi změnil v taneční rej, aby má sláva ti pěla žalmy a již
neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.
(Ž 30)
Sobota - 10. 8. 2013
Zmrtvýchvstalý Kristus řekl: Hle, stojím před dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet
a on se mnou.
(Zj 3,20-22)

NEDĚLE - 11. 8. 2013
Ježíš řekl: Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřete si nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť
kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
(L 12,32-34)
Pondělí - 12. 8. 2013
Toto praví Hospodin: Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem.
(Jr 31,1-9)
Úterý - 13. 8. 2013
Pavel píše: Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
(Ga 3,19-29)
Středa - 14. 8. 2013
Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem
pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
(Mk 2,15-17)
Čtvrtek - 15. 8. 2013 Marie, matka Páně
Ježíš řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“
(L 11,27-28)
Pátek - 16. 8. 2013
Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Mé ovce uslyší můj hlas a bude
jedno stádo a jeden pastýř.
(J 10,11-18)
Sobota - 17. 8. 2013
Ježíš řekl: Boží království je jak hořčičné zrno, které je menší než
všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny
byliny.
(Mk 4,26-32)

NEDĚLE - 18. 8. 2013
Ježíš řekl: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby
se už vzňal!
(L 12,49-53)
Pondělí - 19. 8. 2013
Panovník Hospodin praví: V obrácení a ztišení bude vaše spása,
v klidu a důvěře vaše vítězství.
(Iz 30,15-18)
Úterý - 20. 8. 2013
Ježíš řekl: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám
ubližují.
(L 6,27-35)
Středa - 21. 8. 2013
Pavel píše: Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
(1K 12,12-30)
Čtvrtek - 22. 8. 2013
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy osvědčená.
Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země.
(Ž 46)
Pátek - 23. 8. 2013
Obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené
k Božímu obrazu.
(Ef 4,17-32)
Sobota - 24. 8. 2013
Pavel píše: Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně,
a tak jsme proměňováni k jeho obrazu mocí jeho Ducha.
(2K 3,16-18)

NEDĚLE - 25. 8. 2013
Ježíš řekl: Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou
stolovat v Božím království.
(L 13,22-30)
Pondělí - 26. 8. 2013
Ježíš řekl: Ani jeden vrabec nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se
tedy.
(Mt 10,26-33)
Úterý - 27. 8. 2013
Hospodin je spravedlivý soudce a nebere ohled na osobu. Nebude
nikomu stranit na úkor chudáka, ale vyslyší modlitbu ukřivděného.
(Sír 35,12-14.16-18 (35,14-22))
Středa - 28. 8. 2013
Přemýšlím o činech tvých rukou, Hospodine, rozpínám své ruce
k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.
(Ž 143)
Čtvrtek - 29. 8. 2013
Jan Křtitel řekl zástupům: Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo
nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.
(L 3,10-18)
Pátek - 30. 8. 2013
Ježíš řekl: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš
duch je odhodlán, ale tělo je slabé.
(Mk 14,32-41)
Sobota - 31. 8. 2013
Hospodin pravil: „Mnoho národů se ke mně přidruží, stanou se
mým lidem a já budu bydlet uprostřed nich.“
(Za 2,14-17 (10-13))

