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DOBA VELIKONOČNÍ
ČAS VZKŘÍŠENÍ A ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ

Čtvrtek - 1. 5. 2014
Ježíš řekl svým učedníkům: Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
(J 14,18-21)
Pátek - 2. 5. 2014
Ježíš řekl: „A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho
z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde
o svou odměnu.“
(Mt 10,37-42)
Sobota - 3. 5. 2014
Vzkříšený Kristus stál uprostřed svých učedníků a řekl jim:
Pokoj vám!
(L 24,35-48)

NEDĚLE - 4. 5. 2014
Když na cestě do Emauz učedníci poznali vzkříšeného Ježíše,
řekli si spolu:„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil?“
(L 24,13-35)
Pondělí - 5. 5. 2014
Kdo vzýváte Hospodina, důvěřujte mu. Doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství.
(Sír 2,1-11)
Úterý - 6. 5. 2014
Toto praví Hospodin: odvrácení svého lidu uzdravím, rád si ho
zamiluji, neboť můj hněv se od něj odvrátil. Řekl jsem přece, že na něho
shlédnu.
(Oz 14,2-9)
Středa - 7. 5. 2014
Naděje nás nezklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
(Ř 5,1-11)
Čtvrtek - 8. 5. 2014
Toto praví Hospodin: Já půjdu před tebou a poznáš, že já jsem
Bůh, který tě volá jménem.
(Iz 45,1-7)
Pátek - 9. 5. 2014
Jestliže chodíme v světle, jako Bůh je v světle, máme společenství mezi sebou.
(1J 1,5-7)
Sobota - 10. 5. 2014
Plni Ducha zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.

(Ef 5,14-20)

NEDĚLE - 11. 5. 2014
Ježíš řekl: Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti.
(J 10,1-10)
Pondělí - 12. 5. 2014
Plesej a raduj se, můj lide, neboť už přicházím a budu bydlet
uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.
(Za 2,14-17 (2,10-13))
Úterý - 13. 5. 2014
Petr řekl: Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
(Sk 10,1-35)
Středa - 14. 5. 2014
Celým srdcem se dotazuji na tebe, Hospodine, tvá zaslíbení uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
(Ž 119,1-16)
Čtvrtek - 15. 5. 2014
Pochválen buď Bůh! On nás potěšuje v každém soužení. Jako
na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
(2K 1,3-7)
Pátek - 16. 5. 2014
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)
Sobota - 17. 5. 2014
Ježíš řekl: Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří
měřic mouky, až se všecko prokvasí.
(Mt 13,31-33)

NEDĚLE - 18. 5. 2014
Ježíš řekl: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte
i ve mne.
(J 14,1-3)
Pondělí - 19. 5. 2014
Mojžíš řekl: „Ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl
na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, vyvedl ti vodu z křemene skály.“
(Dt 8,14-18)
Úterý - 20. 5. 2014
Jan napsal: Máme v Boha pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv
o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
(1J 5,14-15)
Středa - 21. 5. 2014
Toto praví Hospodin: Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha
je nad zápaly.
(Oz 6,3-4.6)
Čtvrtek - 22. 5. 2014
Pavel píše: „Kristus nám vydobyl svobodu. Stůjte proto pevně
a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“
(Ga 5,1-6)
Pátek - 23. 5. 2014
Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící, dát jim závoj chvály místo ducha beznaděje.
(Iz 61,1-4)
Sobota - 24. 5. 2014
Pán řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví
má síla.
(2K 12,1-10)

NEDĚLE - 25. 5. 2014
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)
Pondělí - 26. 5. 2014
Pavel píše: „Jednali jste jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé
tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.“
(1Te 1,1-8)
Úterý - 27. 5. 2014
Hospodin řekl: „Navrať se ke mně, neboť jsem milosrdný.“
(Jr 3,12)
Středa - 28. 5. 2014
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)
Čtvrtek - 29. 5. 2014 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Než Ježíš odešel z tohoto světa k Otci, modlil se takto za své
učedníky: „Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo
ve mně uvěří; aby všichni byli jedno.
(J 17,20-26)
Pátek - 30. 5. 2014
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)
Sobota - 31. 5. 2014
Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví
celá země! Jásejte a plesejte, neboť je uprostřed mezi vámi.
(Iz 12,1-6)

NEDĚLE - 1. 6. 2014
Ježíš se modlil: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby
Syn oslavil tebe, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.“
(J 17,1-11)
Pondělí - 2. 6. 2014
Hospodin mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst a vyhlásil zajatcům odpuštění.
(L 4,14-30)
Úterý - 3. 6. 2014
Jan napsal: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal
na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
(1J 4,7-12)
Středa - 4. 6. 2014
Byli jste mrtvi ve svých vinách, ale Bůh vás probudil k životu
spolu s Kristem a všechny viny nám odpustil.
(Ko 2,6-15)
Čtvrtek - 5. 6. 2014
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)
Pátek - 6. 6. 2014
Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem.
(Iz 50,4-10)
Sobota - 7. 6. 2014
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.
(2Tm 1,6-14)

DOBA SVATODUŠNÍ
ČAS SVATODUŠNÍCH SVÁTKŮ
NEDĚLE - 8. 6. 2014 Boží hod Svatodušní - LETNICE
Zmrtvýchvstalý Ježíš dechl na učedníky a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny.
(J 20,19-31)
Pondělí - 9. 6. 2014 Pondělí Svatodušní
Kdo by poznal tvou vůli, Hospodine, jestliže ty bys mu nedal
moudrost a z výšin mu neposlal svého svatého ducha? Jen tak se lidé
na zemi dostali na správnou cestu.
(Mdr 9,13-18)
Úterý - 10. 6. 2014
Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom
místě. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém
z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
(Sk 2,1-21)
Středa - 11. 6. 2014
Pavel píše: Nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako
Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše.
(2K 4,5-7)
Čtvrtek - 12. 6. 2014 Výročí úmrtí K. Farského
Jen v Bohu si odpočiň, duše má, vždyť on mi naději vlévá.

(Ž 62)

Pátek - 13. 6. 2014
Pavel napsal Tesalonickým: Naše evangelium k vám nepřišlo
pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti.
(1Te 1,1-5)
Sobota - 14. 6. 2014
Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se
ke mně, já tě vykoupím.“
(Iz 44,21-23)

NEDĚLE - 15. 6. 2014 Svátek BOŽÍ TROJICE
Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze
něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen.
(J 3,14-21)

ČAS PO VYLITÍ DUCHA SVATÉHO, ČAS TROJIČNÍ VÍRY
1. okruh zvěstování: EVANGELIUM
Pondělí - 16. 6. 2014
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)
Úterý - 17. 6. 2014
Propůjčůjte sami sebe Bohu a hřích nad vámi už nebude panovat;
vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.
(Ř 6,12-14)
Středa - 18. 6. 2014
Pavel napsal: Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
(1K 15,54-58)
Čtvrtek - 19. 6. 2014
Není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo.
(1K 10,16-17)
Pátek - 20. 6. 2014
Petr píše: Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení,
abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
(1P 4,12-16)
Sobota - 21. 6. 2014
Pavel napsal: Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste
byli povoláni v jedno společné tělo.
(Ko 3,12-17)

NEDĚLE - 22. 6. 2014 Den křesťanské rodiny
Ježíš řekl: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí
z tohoto chleba, živ bude navěky.
(J 6,47-51)
Pondělí - 23. 6. 2014
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 - 24. 6. 2014 Sv. JAN KŘTITEL
Před Ježíšovým vystoupením kázal Jan všemu lidu, aby se odvrátili od svých hříchů a dali se pokřtít.
(Sk 13,22-26)
Středa - 25. 6. 2014
Jan řekl: „Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte
– ten který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek
u jeho obuvi.“
(J 1,19-27)
Čtvrtek - 26. 6. 2014
Ježíš řekl apoštolům: Pojďte jinam do okolních městeček, abych
i tam kázal evangelium.
(Mk 1,35-39)
Pátek - 27. 6. 2014
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)
Sobota - 28. 6. 2014
Ježíš řekl: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést
ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li
ve mně.
(J 15,1-5)

NEDĚLE - 29. 6. 2014 Apoštolové Sv. PETR a PAVEL
Ježíš se zeptal svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“
(Mt 16,13-20)
Pondělí - 30. 6. 2014
Ježíš řekl: Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci.
(J 13,31-35)
Úterý - 1. 7. 2014
Pavel píše: žijeme z víry, ne z toho, co vidíme.

(2K 5,1-7)

Středa - 2. 7. 2014
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)
Čtvrtek - 3. 7. 2014
Osmého dne po zmrtvýchvstání byli učedníci opět uvnitř a Tomáš
s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl:
„Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé
ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“
(J 20,19-31)
Pátek - 4. 7. 2014
Ježíš řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne.
(Mt 16,24-26)
Sobota - 5. 7. 2014 Cyril a Metoděj
A tak před Bohem upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje
z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko.
(1J 3,16-24)

NEDĚLE - 6. 7. 2014 Mistr Jan Hus
V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi
tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.“
(Mt 11,25-27)
Pondělí - 7. 7. 2014
Toto praví Hospodin: Hle já k svému lidu přivedu pokoj jako
řeku. Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí.
(Iz 66,12-14)
Úterý - 8. 7. 2014
Zpívejte Hospodinu píseň novou! Dobrořečte jeho jménu! Zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi národy o jeho slávě.
(Ž 96)
Středa - 9. 7. 2014
Pavel napsal: V Kristu je vtělena všechna plnost božství; v něm
jste i vy dosáhli plnosti.
(Ko 2,6-10)
Čtvrtek - 10. 7. 2014
Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo chce být první, buď ze všech
poslední a služebník všech.
(Mk 9,30-37)
Pátek - 11. 7. 2014
Hospodine, kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost? Opět se
nad námi slituješ a prokážeš nám milosrdenství.
(Mi 7,18-20)
Sobota - 12. 7. 2014
Skrze Krista věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu
slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.
(1P 1,13-21)

NEDĚLE - 13. 7. 2014
Ježíš vyložil podobenství: „U koho bylo zrno zaseto do dobré
země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu.“
(Mt 13,1-23)
Pondělí - 14. 7. 2014
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.
Já a Otec jsme jedno.“
(J 10,22-30)
Úterý - 15. 7. 2014
Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť
stále dělám, co se líbí jemu.“
(J 8,28-32)
Středa - 16. 7. 2014
Ježíš řekl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka
nemá, kde by hlavu složil.“
(Mt 8,18-22)
Čtvrtek - 17. 7. 2014
Ježíš učil své učedníky, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.
(Mk 8,27-35)
Pátek - 18. 7. 2014
Ježíš řekl: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě sedmkrát za den
a sedmkrát přijde s prosbou: ,Je mi líto‘, odpustíš mu.“
(L 17,3-4)
Sobota - 19. 7. 2014
Ježíš řekl: „Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr,
má sestra i má matka.“
(Mt 12,46-50)

NEDĚLE - 20. 7. 2014
Ježíš řekl: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny.“
(Mt 13,31-32)
Pondělí - 21. 7. 2014
Pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu
a smím se klanět. Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď.
(Ž 5)
Úterý - 22. 7. 2014
Jakub píše: „Kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se
podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe,
odejde a hned zapomene, jak vypadá.“
(Jk 1,21-25)
Středa - 23. 7. 2014
Ježíš řekl: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“

(Mt 7,1-5)

Čtvrtek - 24. 7. 2014
Pavel píše Timoteovi: „Svěřený poklad víry chraň mocí Ducha
svatého, který v nás přebývá.“
(2Tm 1,12-14)
Pátek - 25. 7. 2014
Pavel píše: Jsme tísněni, ale nejsme v koncích, jsme sráženi
k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
(2K 4,8-12)
Sobota - 26. 7. 2014 Výročí narození K. Farského
Hospodin řekl: „Hle, ránu svého lidu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.“
(Jr 33,1-8)

NEDĚLE - 27. 7. 2014
Ježíš řekl: Království nebeské je jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko,
co má, a koupí ji.
(Mt 13,44-52)
Pondělí - 28. 7. 2014
Ježíš řekl svým učedníkům: „Víte, že vládcové panují nad národy
a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát
velkým, buď vašim služebníkem.“
(Mt 20,20-28)
Úterý - 29. 7. 2014
Nařízení tvá si zpívám, v noci si připomínám tvé jméno, Hospodine.
(Ž 119,49-56)
Středa - 30. 7. 2014
Pavel píše: „Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.“
(2Tm 2,22-26)
Čtvrtek - 31. 8. 2014
Ježíš řekl mladíkovi: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš,
rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“
(Mk 10,17-22)
Pátek - 1. 8. 2014
Josef odpustil svým bratrům se slovy: „Nebojte se. Vy jste proti
mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, zachoval
naživu četný národ.“
(Gn 50,15-21)
Sobota - 2. 8. 2014
Hospodin stvořil člověka, aby byl jeho vlastním obrazem. Bdí
nad jeho srdcem.
(Sír 17,1-14)

NEDĚLE - 3. 8. 2014
Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal
chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se.
(Mt 14,13-21)
Pondělí - 4. 8. 2014
Hospodin pravil: „Uzavřu se svým lidem smlouvu věčnou, že už
jim nepřestanu prokazovat dobro.“
(Jr 32,37-41)
Úterý - 5. 8. 2014
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
(Ž 103)
Středa - 6. 8. 2014 PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Na hoře Proměnění zastínil učedníky světlý oblak a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho
poslouchejte.“
(Mt 17,1-8)
Čtvrtek - 7. 8. 2014
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo
přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.“
(Mt 10,37-42)
Pátek - 8. 8. 2014
Pavel píše: „Jsme posly Kristovými, prosíme vás: dejte se smířit
s Bohem, nyní je den spásy. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!“
(2K 5,20—6,2)
Sobota - 9. 8. 2014
Když učedníci uviděli Ježíše kráčet po moři, vyděsili se. On však
na ně hned promluvil: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
(Mk 6,45-52)

NEDĚLE - 10. 8. 2014
Ježíš vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
(Mt 14,23-33)
Pondělí - 11. 8. 2014
Tak praví Hospodin: „Poslouchejte mě a budu vám Bohem
a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal,
a povede se vám dobře.“
(Jr 7,21-24)
Úterý - 12. 8. 2014
Pavel píše: „Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti
Kristově.“
(2Te 3,1-5)
Středa - 13. 8. 2014
Ježíš řekl svým učedníkům: „Protože jsem vás ze světa vyvolil,
svět vás nenávidí. Vzpomeňte si na slovo: Sluha není nad svého pána.
Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.“
(J 15,18-27)
Čtvrtek - 14. 8. 2014
Hospodin řekl: „Já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“
(Gn 28,10-22)
Pátek - 15. 8. 2014 Marie, matka Páně
Maria řekla: „Milosrdenství Hospodina sahá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.“
(L 1,39-56)
Sobota - 16. 8. 2014
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

(Mt 5,1-12)

NEDĚLE - 17. 8. 2014
Ježíš řekl kananejské ženě: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak,
jak chceš.“
(Mt 15,21-28)
Pondělí - 18. 8. 2014
Mojžíš řekl lidu: Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš
milovat Hospodina celým svým srdcem, celou duší a celou svou silou.
(Dt 6,4-9)
Úterý - 19. 8. 2014
Pavel píše: „Život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího,
který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“
(Ga 2,15-21)
Středa - 20. 8. 2014
Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce. Tak poznáte Kristovu lásku, která přesahuje
každé poznání.
(Ef 3,14-19)
Čtvrtek - 21. 8. 2014
Pavel píše: „A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší
z té trojice je láska.“
(1K 13,8-13)
Pátek - 22. 8. 2014
A tak máme od Krista toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje
i svého bratra.
(1J 4,16-21)
Sobota - 23. 8. 2014
Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
(Ř 12,14-21)

NEDĚLE - 24. 8. 2014
Petr řekl Ježíšovi: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu
odpověděl: „Blaze tobě, protože ti to nezjevilo tělo, ale můj Otec v nebesích.“
(Mt 16,13-20)
Pondělí - 25. 8. 2014
Hospodin řekl svému lidu: „Pohlédni, jaké potěšení ti přichází
od Boha!“
(Bár 4,36-37)
Úterý - 26. 8. 2014
Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.
(1J 2,3-11)
Středa - 27. 8. 2014
Přicházejte ke Kristu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen,
ale před Bohem je ,vyvolený a vzácný‘.
(1P 2,4-10)
Čtvrtek - 28. 8. 2014
Pavel píše: „Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo se stará o trpící,
ať pomáhá s radostí.“
(Ř 12,3-13)
Pátek - 29. 8. 2014
Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Budeš milovat svého bližního jako
sebe samého
(Lv 19,9-18)
Sobota - 30. 8. 2014
Ježíš řekl: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako
jsem já miloval vás.“
(J 15,9-13)

NEDĚLE - 31. 8. 2014
Ježíš řekl: „Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde;
kdo však riskuje svůj život pro mne, nalezne jej.“
(Mt 16,21-27)

