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DOBA VÁNOČNÍ
ČAS VÁNOC
NEDĚLE - 1. 1. 2012 JMÉNA JEŽÍŠ
Když pastýři spatřili děťátko v jeslích, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli. Maria to všechno v mysli
zachovávala a rozvažovala o tom.
(L 2,16-21)
Pondělí - 2. 1. 2012
Jan píše: Jsme v pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši
(1 J 5,18-21)
Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
Úterý - 3. 1. 2012
Zachariáš řekl: Pochválen buď Hospodin, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele, jak mluvil ústy svatých
proroků od pradávna.
(L 1,67-79)
Středa - 4. 1. 2012
Pavel píše: V Kristu Ježíši bylo zjeveno toto tajemství: Všichni jsou spoludědicové, část společného těla a mají podíl na zaslíbeních
evangelia.
(Ef 3,2-6)
Čtvrtek - 5. 1. 2012
Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
								
(Dt 31,1-8)

ČAS ZJEVENÍ PÁNĚ
Pátek - 6. 1. 2012 ZJEVENÍ PÁNĚ
Národy budou žít ve světle Krista, králové světa mu odevzdají
(Zj 21,22-27)
své poklady.
Sobota - 7. 1. 2012
Blaze tomu, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž
učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává.
Hospodin osvobozuje vězně.
(Ž 146)

NEDĚLE - 8. 1. 2012 KŘEST PÁNĚ
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 - 9. 1. 2012
Toto praví Hospodin: Dotazujte se mne a budete žít. Ať se valí
právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.
(Am 5,4.24)
Úterý - 10. 1. 2012
Když Ježíš viděl, že ho mnoho učedníků opustilo, řekl Dvanácti:
I vy chcete odejít? Petr mu odpověděl: Pane, ke komu bychom šli?
Ty máš slova věčného života.
(J 6,67-69)
Středa - 11. 1. 2012
Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj
neklid a po cestě věčnosti mě vedeš.
(Ž 139)
Čtvrtek - 12. 1. 2012
Hospodine, zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost,
o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách.
(Iz 64,3-7)
Pátek - 13. 1. 2012
To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť
byl dříve než já.
(J 1,29-34)
Sobota - 14. 1. 2012
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás
obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů.
(Ef 1,3-10)

NEDĚLE - 15. 1. 2012
Ježíš se zeptal prvních učedníků: Co chcete ? Řekli mu: Mistře,
kde bydlíš ? Odpověděl jim: Pojďte a uvidíte.
(J 1,35-42)
Pondělí - 16. 1. 2012
Ježíš zavolal k sobě ty, které si vyvolil, ustanovil jich dvanáct,
aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy.
(Mk 3,13-19)
Úterý - 17. 1. 2012
Pavel napsal: Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
(2 Te 3,1-5)
Středa - 18. 1. 2012
Ježíš řekl svým učedníkům: Musíme konat skutky toho, který mě
poslal, dokud je den. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.
(J 9,1-41)
Čtvrtek - 19. 1. 2012
Ježíš Kristus je věrný svědek, prvorozený z mrtvých. Miluje nás
a zprostil nás hříchů.
(Zj 1,1-8)
Pátek - 20. 1. 2012
Když jsme byli mrtvi pro své hříchy, Bůh nás probudil k životu
spolu s Kristem.
(Ef 2,1-10)
Sobota - 21. 1. 2012
Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje
se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
(Iz 30,18-21)

NEDĚLE - 22. 1. 2012
Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas
a přiblížilo se království Boží. Obraťte se k Bohu a věřte evangeliu.“
(Mk 1,12-15)
Pondělí - 23. 1. 2012
Hospodin pravil: „Najdu ve vás zalíbení, až vás vyvedu z národů
a shromáždím vás z těch zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a budu ve vás
posvěcen před očima národů.“
(Ez 20,40-44)
Úterý - 24. 1. 2012
Petr píše: Znovu jste se narodili, nikoli z pomíjitelného semene,
nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.
(1 P 1,22-25)
Středa - 25. 1. 2012
Ježíš řekl: Nechte děti přicházet ke mně, neboť takovým patří
království Boží.
(Mk 10,2-16)
Čtvrtek - 26. 1. 2012
Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli.
(L 1,46-55)
Pátek - 27. 1. 2012
Pavel píše o prvních křesťanských komunitách: Tak se osvědčily
v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla
jejich bohatá štědrost.
(2 K 8,1-4)
Sobota - 28. 1. 2012
Na Boží hoře uslyšel Elijáš Hospodinův hlas. Tichý, jemný.
(1 Kr 19,9-13)

NEDĚLE - 29. 1. 2012
Ježíš učil v synagóze. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako
ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.
(Mk 1,21-28)
Pondělí - 30. 1. 2012
Tak praví Hospodin: Neboj se, můj služebníku, jehož jsem vyvolil. Neboť na tebe vyleji svého ducha.
(Iz 44,1-4)
Úterý - 31. 1. 2012
Vzepřete se pokušiteli, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši
bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
(1 P 5,5-11)
Středa - 1. 2. 2012
Pavel píše Korintským: Vy jste listem Kristovým, vzniklým
z vaší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého,
ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách vašich srdcí.
(2 K 3,1-6)
Čtvrtek - 2. 2. 2012 UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Když Simeon uviděl Ježíše, takto chválil Boha: Mé oči viděli tvé
spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo k osvícení všem
lidem.
(L 2,22-32)
Pátek - 3. 2. 2012
Ježíš řekl: Jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.
(Mt 6,7-15)
Sobota - 4. 2. 2012
Hospodin řekl: Nelibuji si ve smrti toho, kdo umírá. Obraťte se
tedy a budete žít.
(Ez 18,21-32)

NEDĚLE - 5. 2. 2012
Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel
na pusté místo a tam se modlil. Když ho jeho učedníci nalezli, řekl jim:
„Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal.“
(Mk 1,29-39)
Pondělí - 6. 2. 2012
Hospodin pravil: „Neřekl jsem potomstvu Jákobovu: Hledejte mě
v pustotě. Já Hospodin vyhlašuji právo a spravedlnost.“
(Iz 45,18-19)
Úterý - 7. 2. 2012
Pavel píše: Nemám za to, že jsem již u cíle; ale zapomínaje na to,
co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli.
(Fp 3,12-21)
Středa - 8. 2. 2012
Pavel píše: Vy jste Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla
dána, jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak
na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je
položen, a to je Ježíš Kristus.
(1 K 3,9b-17)
Čtvrtek - 9. 2. 2012
Nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je
dočasné, neviditelné však je věčné.
(2 K 4,16-5,10)
Pátek - 10. 2. 2012
Ježíš řekl svým učedníkům během poslední večeře: „Jestliže tedy
já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy
umývat.“
(J 13,1-15)
Sobota - 11. 2. 2012
Jan píše: Viděl jsem, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem
a před tváří Beránkovou.
(Zj 7,9-17)

NEDĚLE - 12. 2. 2012
K Ježíši přišel malomocný a na kolenou ho prosil: Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď
čist.
(Mk 1,40-45)
Pondělí - 13. 2. 2012
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění. Skládám naději v Hospodina, čekám na jeho slovo.
(Ž 130)
Úterý - 14. 2. 2012
Ježíš řekl: Sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec. Ten, který mě poslal, je se mnou.
(J 8,28-36)
Středa - 15. 2. 2012
Hospodin řekl: Ubožáci hledají vodu, ale žádná není! Já Hospodin jim odpovím, neopustím je. Na holých návrších otevřu vodní proudy,
uprostřed plání prameny vod.
(Iz 41,14-20)
Čtvrtek - 16. 2. 2012
Pavel píše: Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám
byla dána v Kristu Ježíši.
(1 K 1,1-9)
Pátek - 17. 2. 2012
Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech
svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté
napřimuje.
(Ž 145)
Sobota - 18. 2. 2012
Hospodin řekl: Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali.
(Jr 32,37-41)

NEDĚLE - 19. 2. 2012
Tu k Ježíšovi přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili
otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl
jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“
(Mk 2,1-12)
Pondělí - 20. 2. 2012
Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.
(Př 3,21-31)
Úterý - 21. 2. 2012
Hospodin řekl: Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící
ukojím.
(Jr 31,23-25)

DOBA VELIKONOČNÍ
ČAS POSTU – POKÁNÍ

Středa - 22. 2. 2012 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 - 23. 2. 2012
Ježíš řekl: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.
(J 15,9-17)
Pátek - 24. 2. 2012
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
Jen mě neodvrhuj od své tváře!
(Ž 51)
Sobota - 25. 2. 2012
Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem
volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.
(L 5,29-32)

NEDĚLE - 26. 2. 2012
Ježíš řekl: Přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte
evangeliu.
(Mk 1,1-15)
Pondělí - 27. 2. 2012
Moudrost je dechem Boží moci, je odleskem věčného světla, nezkaleným zrcadlem Božího působení a obrazem jeho dobrotivosti.
(Mdr 7,22-8,1)
Úterý - 28. 2. 2012
Hospodin mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
(Iz 50,4-9)
Středa - 29. 2. 2012
Pavel píše: Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého,
kdo věří.
(Ř 1,8-17)
Čtvrtek - 1. 3. 2012
Hleďte, aby nikdo neodplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte
o dobré mezi sebou a vůči všem.
(1 Te 5,12-22)
Pátek - 2. 3. 2012
Ježíš řekl: kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho
nevejde.
(Mk 10,2-16)
Sobota - 3. 3. 2012
Řeknu-li: „Už mi ujíždí noha“, podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě, otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
(Ž 94,14-22)

NEDĚLE - 4. 3. 2012
Ježíš byl proměněn před očima svých učedníků. Tu přišel oblak,
zastínil je a z oblaku se ozval hlas: Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte.
(Mk 9,2-10)
Pondělí - 5. 3. 2012
Nyní, Hospodine, tě chceme celým srdcem následovat a hledat
tvou tvář. Vysvoboď nás podle své podivuhodné moci.
(Da 3,41-43)
Úterý - 6. 3. 2012
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze
církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, podle odvěkého určení,
které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.
(Ef 3,7-13)
Středa - 7. 3. 2012
Petr píše: Slovo Hospodinovo zůstává na věky – to je to slovo,
které vám bylo zvěstováno v evangeliu.
(1 P 1,22-25)
Čtvrtek - 8. 3. 2012
Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel
i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.
(Ř 14,7-15)
Pátek - 9. 3. 2012
Ježíš řekl: Každý, kdo všechno opustil pro mé jméno, stokrát víc
dostane a bude mít podíl na věčném životě.
(Mt 19,27-29)
Sobota - 10. 3. 2012
Pavel píše: Bůh ve vás působí, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží
děti bez poskvrny uprostřed světa. V něm sviťte jako hvězdy.
(Fp 2,12-18)

NEDĚLE - 11. 3. 2012
My kážeme Krista ukřižovaného. Pro ostatní je to bláznovství,
ale pro nás je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
(1 K 1,22-25)
Pondělí - 12. 3. 2012
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
(J 1,1-18)
Úterý - 13. 3. 2012
Pavel píše: Nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými
slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát
nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
(1 K 2,1-5)
Středa - 14. 3. 2012
Pavel píše: Vnější ustanovení jsou jen stín budoucích věcí,
ale skutečnost je Kristus.
(Ko 2,16-23)
Čtvrtek - 15. 3. 2012
V Kristu jste slyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení
a když jste mu uvěřili, byla vám vtisknuta pečeť Ducha svatého.
(Ef 1,3-14)
Pátek - 16. 3. 2012
Pavel napsal: Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme,
že spolu s ním budeme také žít.
(Ř 6,4-11)
Sobota - 17. 3. 2012
Toto praví Hospodin: Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš
člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?
(Iz 51,12-16)

NEDĚLE - 18. 3. 2012
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)
Pondělí - 19. 3. 2012 Sv. JOSEF
Anděl Páně se ve snu zjevil Josefovi a řekl mu: „Neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid
z jeho hříchů.“
(Mt 1,18-24)
Úterý - 20. 3. 2012
Ježíš řekl: Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo
pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli.
(L 11,33-36)
Středa - 21. 3. 2012
Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu
a posvětil za svůj vlastní lid.
(Tt 2,11-14)
Čtvrtek - 22. 3. 2012
Pavel napsal: Protože jste synové Boží, Bůh poslal do vašich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Otče.
(Ga 4,1-7)
Pátek - 23. 3. 2012
Ježíš řekl bohatému muži: Jedno ti schází. Prodej všechno,
co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.
(L 18,18-23)
Sobota - 24. 3. 2012
Toto praví Hospodin o svém lidu: Viděl jsem jeho cesty; vyléčím
jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlíš.
(Iz 57,14-19)

NEDĚLE - 25. 3. 2012
Ježíš řekl: Kdo lpí na svém životě, ztratí jej; kdo nelpí na svém
životě v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.
(J 12,23-26)
Pondělí - 26. 3. 2012
Toto praví Hospodin: Volej ke mně a odpovím ti, Chci ti oznámit
veliké a nedostupné věci, které neznáš.
(Jr 33,1-3)
Úterý - 27. 3. 2012
Ježíš řekl: Kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal.

(J 12,37-50)

Středa - 28. 3. 2012
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi,
kdo čekají na jeho milosrdenství.
(Ž 33)
Čtvrtek - 29. 3. 2012
Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho
bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl:
„Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
(Mk 1,16-20)
Pátek - 30. 3. 2012
Pavel píše: Láska nedělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
(Ř 13,8-10)
Sobota - 31. 3. 2012
Ježíš řekl: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte
a nebudete souzeni.
(L 6,36-38)

ČAS UTRPENÍ A UMUČENÍ PÁNĚ – PAŠIJE
NEDĚLE - 1. 4. 2012 KVĚTNÁ NEDĚLE
Rozjásej se, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,
spravedlivý a vítězný, pokořený jede na oslátku.
(Za 9,9-10)
Pondělí - 2. 4. 2012
Pavel píše: „Jsem si jist, že ani smrt, ani budoucnost, ani žádná
moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás
odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
(Ř 8,31-39)
Úterý - 3. 4. 2012
Když Ježíš došel na Olivovou horu, řekl učedníkům: Modlete se,
abyste neupadli do pokušení.
(L 22,39-46)
Středa - 4. 4. 2012
Pavel napsal: Dolehlo na nás soužení nad naši sílu – to proto,
abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé.
(2 K 1,8-11)
Čtvrtek - 5. 4. 2012 ZELENÝ ČTVRTEK
Před svým utrpením Ježíš řekl svým učedníkům: Máte nyní zármutek; uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám
nikdo nevezme.
(J 16,20-22)
Pátek - 6. 4. 2012 VELKÝ PÁTEK
Písmo praví o Kristu: Uvidí, koho probodli.

(J 19,23-37)

Sobota - 7. 4. 2012 BÍLÁ SOBOTA
Kristus byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst těm, kteří kdysi odmítli uvěřit.
(1 P 3,18-22)

NEDĚLE - 8. 4. 2012 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
U prázdného hrobu stanuli dva andělé a řekli ženám: Proč hledáte
živého mezi mrtvými?
(L 24,1-8)

ČAS VZKŘÍŠENÍ A ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ
Pondělí - 9. 4. 2012 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Jan píše: My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry.
(1 J 3,11-16)
Úterý - 10. 4. 2012
Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,
když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní nás, smířené s Bohem smrtí
jeho Syna, zachrání jeho život.
(Ř 5,1-11)
Středa - 11. 4. 2012
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.
(2 K 4,8-12)
Čtvrtek - 12. 4. 2012
Jan napsal: Ten, kdo byl jako Syn člověka, na mne vložil svou
pravici a řekl: Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev
– a hle, živ jsem na věky věků.
(Zj 1,9-18)
Pátek - 13. 4. 2012
Ježíš řekl: Kdo se pokoří a bude jako dítě, ten je největší v království nebeském. Kdo přijme jedno malé dítě ve jménu mém, přijímá mne.
(Mt 18,1-5)
Sobota - 14. 4. 2012
Ježíš řekl: „Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal,
má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“
(J 5,24-27)

NEDĚLE - 15. 4. 2012
Tomáš řekl Ježíšovi: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu odpověděl:
„Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“
(J 20,24-29)
Pondělí - 16. 4. 2012
Bůh řekl: Dlí-li cizinec u tebe, ať je jakoby narozený v zemi
z vašeho středu. Miluj ho jako sebe.
(Lv 19,33-34)
Úterý - 17. 4. 2012
Kristus na sebe vzal způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt
na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jiné
jméno.
(Fp 2,1-11)
Středa - 18. 4. 2012
Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého
rozhodnutí, že přivede všechno k jednotě v Kristu.
(Ef 1,3-10)
Čtvrtek - 19. 4. 2012
Pavel píše: Byla mi dána ta milost, abych národům zvěstoval
nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství
od věků ukrytého v Bohu.
(Ef 3,1-9)
Pátek - 20. 4. 2012
Pavel napsal: Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši,
osvobodil nás od zákona hříchu a smrti.
(Ř 8,1-11)
Sobota - 21. 4. 2012
Ježíš řekl: Nemějte starost o svůj život. Hledejte především Boží
království a jeho spravedlnost.
(Mt 6,25-34)

NEDĚLE - 22. 4. 2012
Vzkříšený Kristus otevřel učedníkům mysl, aby rozuměli Písmu.
Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.“
(L 24,35-48)
Pondělí - 23. 4. 2012
Pavel napsal: Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali,
na čem záleží.
(Fp 1,1-11)
Úterý - 24. 4. 2012
Já však chci být ustavičně s tebou, Hospodine, uchopils mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.
(Ž 73)
Středa - 25. 4. 2012
Ježíš řekl: Co se narodilo z Ducha, je duch. Vítr vane, kam chce,
jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to
s každým, kdo se narodil z Ducha.
(J 3,1-8)
Čtvrtek - 26. 4. 2012
Ježíš řekl: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji,
aby se už vzňal!
(L 12,49-53)
Pátek - 27. 4. 2012
Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
(Ef 4,25-32)
Sobota - 28. 4. 2012
Člověk se slitovává nad svým bližním, ale Hospodin má slitování
se všemi tvory.
(Sír 18,8-14)

NEDĚLE - 29. 4. 2012
Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život
za ovce.
(J 10,11-15)
Pondělí - 30. 4. 2012
Nepoddávej se zármutku a netýrej se starostmi. Zapuď zármutek,
vždyť z něho není žádný užitek.
(Sír 30,21-25)

