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ČAS PO VYLITÍ DUCHA SVATÉHO, ČAS TROJIČNÍ VÍRY

1. okruh zvěstování: EVANGELIUM

Sobota - 1. 8. 2015
Ježíš řekl: Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy
obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
(Mt 10,1-16)

Neděle - 2. 8. 2015
Ježíš řekl: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
(J 6,28-35)
Pondělí - 3. 8. 2015
Ježíš řekl: Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde.
Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
(Mk 8,34-38)
Úterý - 4. 8. 2015
Kdo vzýváte Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylte se od něho.
(Sír 2,1-9)
Středa - 5. 8. 2015
Ježíš řekl: Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás
naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
(J 14,21-26)
Čtvrtel - 6. 8. 2015 PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Činíte dobře, že se držíte prorockého slova; je jako svíce, svítící
v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde
v srdci.
(2P 1,19-21)
Pátek - 7. 8. 2015
Ježíš řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne můj
Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
(J 6,41-51)
Sobota - 8. 8. 2015
Pavel píše: Od nynějška ti kdo kupují, jako by nevlastnili
a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto
světa pomíjí.
(1K 7,29-31)

Neděle - 9. 8. 2015
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten,
kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
(Žd 10,19-25)
Pondělí - 10. 8. 2015
Hledejte Hospodina upřímným srdcem, neboť se dává nalézt těm,
kdo ho nepokoušejí.
(Mdr 1,1-3)
Úterý - 11. 8. 2015
Podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.
(Ž 94,14-23)
Středa - 12. 8. 2015
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem,
ať posílí vaše srdce.
(1Te 3,12-13)
Čtvrtel - 13. 8. 2015
Hospodin řekl: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože
má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost.
(Iz 56,1-7)
Pátek - 14. 8. 2015
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu.
(Fp 4,4-7)
Sobota - 15. 8. 2015 Marie, matka Páně
Pavel napsal: Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Jako v Adamovi
všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.
(1K 15,12-28)

Neděle - 16. 8. 2015
Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný
a já ho vzkřísím v poslední den.“
(J 6,51-58)
Pondělí - 17. 8. 2015
Ježíš řekl svým učedníkům: Neboj se, malé stádce, neboť vašemu
Otci se zalíbilo dát vám království.
(L 12,22-32)
Úterý - 18. 8. 2015
Z knihy proroka Izaiáše: Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu, neboť zemi naplní poznání Hospodina jako vody pokrývají moře.
(Iz 11,1-9)
Středa - 19. 8. 2015
Ježíš řekl: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Buďte tedy dokonalí, jako je
dokonalý váš nebeský Otec.“
(Mt 5,44-48)
Čtvrtel - 20. 8. 2015
I stane se v posledních dnech, že mnohé pronárody půjdou
a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu. Bude nás
učit svým cestám, my budeme chodit po jeho stezkách.“ Překují své meče
na radlice, svá kopí na vinařské nože.
(Mi 4,1-3)
Pátek - 21. 8. 2015
V každý čas doufej v Hospodina, vylévej před ním své srdce.
(Ž 62)
Sobota - 22. 8. 2015
Náš Bůh je bohatý na odpuštění. Neboť tak praví Hospodin:
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje.
(Iz 55,6-11)

Neděle - 23. 8. 2015
Ježíš řekl: Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená.
Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a život.
(J 6,57-63)
Pondělí - 24. 8. 2015
Pavel píše: Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši,
že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě.
(1Tm 1,12-17)
Úterý - 25. 8. 2015
Z knihy proroka Izaiáše: Kvůli svému lidu nebudu zticha, dokud
jako záře nevzejde jeho spravedlnost.
(Iz 62,1-5)
Středa - 26. 8. 2015
S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří,
aniž to tušili, měli za hosty anděly.
(Žd 13,1-8)
Čtvrtel - 27. 8. 2015
Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejte v srdci. Vždyť Hospodin
ubožáky slyší.
(Ž 69,30-37)
Pátek - 28. 8. 2015
Pavel řekl: Stojím zde jako svědek před velkými i malými.
Neříkám nic, než to, co předpověděli proroci: Mesiáš má trpět, jako prvý
vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo všem národům.
(Sk 26,1-23)
Sobota - 29. 8. 2015
Když učedníci, ubírající se do Emaus, poznali Zmrtvýchvstalého,
vrátili se do Jeruzaléma, kde nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy
pohromadě. Ti jim řekli: Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi!
(L 24,13-34)

Neděle - 30. 8. 2015
V tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.
(Jk 1,17-27)
Pondělí - 31. 8. 2015
Ježíš řekl svým učedníkům: Věřte ve světlo, abyste se stali syny
světla.
(J 12,35-36)

2. okruh zvěstování: BOŽÍ VLÁDA
Úterý - 1. 9. 2015
Petr píše: Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte
vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději,
kterou máte.
(1P 3,8-17)
Středa - 2. 9. 2015
Ježíš řekl: Neukládejte si poklady na zemi, ale ukládejte si poklady v nebi. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
(Mt 6,19-21)
Čtvrtel - 3. 9. 2015
Mé srdce, Hospodine, si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou
tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.
(Ž 27)
Pátek - 4. 9. 2015
Pavel napsal: Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus
je Boží.
(1K 3,18-23)
Sobota - 5. 9. 2015
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.
(1P 4,7-11)

Neděle - 6. 9. 2015
Ježíš vzal hluchého a špatně mluvícího člověka stranou od zástupu a s povzdechem řekl: „Effatha“, což znamená ,Otevři se!‘. I otevřel
se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.
(Mk 7,31-37)
Pondělí - 7. 9. 2015
Hospodine, ty hledíš na poníženého; i když jsem v soužení, ty mi
zachováš život.
(Ž 138)
Úterý - 8. 9. 2015
Maria řekla: Pán se ujal svého služebníka, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům.
(L 1,39-56)
Středa - 9. 9. 2015
Pavel řekl: Mějte na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: Blaze
tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.
(Sk 20,17-38)
Čtvrtel - 10. 9. 2015
Toto praví Hospodin: Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil
k Hospodinu: „Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu.“ Neboť toto
praví Hospodin: „Ty, kteří se pevně drží mé smlouvy, oblažím radostí
ve svém domě modlitby.“
(Iz 56,1-7)
Pátek - 11. 9. 2015
Petr napsal: Neodplácejte zlým za zlé. Hledejte pokoj a usilujte
o něj.
(1P 3,8-12)
Sobota - 12. 9. 2015
Kéž se ve vás Božím duchem posílí a upevní vnitřní člověk,
a Kristus ať skrze víru přebývá ve vašich srdcích.
(Ef 3,14-21)

Neděle - 13. 9. 2015
Ježíš se zeptal svých učedníků: „Za koho mě pokládáte vy?“
Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“
(Mk 8,27-35)
Pondělí - 14. 9. 2015
Hospodin je dobrý, je záštitou v dnech soužení, zná se k těm,
kdo se k němu utíkají.
(Na 1,7-8)
Úterý - 15. 9. 2015
Ježíš řekl: Musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu
jsem byl poslán.
(L 4,42-44)
Středa - 16. 9. 2015
Ježíš řekl: Jak chcete, aby druzí jednali s vámi, tak jednejte vy
s nimi.
(L 6,27-35)
Čtvrtel - 17. 9. 2015
Tak praví Hospodin: Neboj se, můj služebníku, jehož jsem vyvolil, neboť vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi.
Vyleji na tebe svého Ducha.
(Iz 44,1-5)
Pátek - 18. 9. 2015
Pavel napsal: Jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.
(Ř 6,8-14)
Sobota - 19. 9. 2015
Jakub píše: Bůh dává všem bez výhrad a bez výčitek.

(Jk 1,5-8)

Neděle - 20. 9. 2015
Ježíš řekl: Kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mne
poslal.
(Mk 9,30-37)
Pondělí - 21. 9. 2015
Když šel Ježíš dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš
a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.
(Mt 9,9-13)
Úterý - 22. 9. 2015
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechen lid Boží.
(Ef 6,18-20)
Středa - 23. 9. 2015
Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych
činil vůli toho, který mě poslal;
(J 6,35-40)
Čtvrtel - 24. 9. 2015
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.
(Žd 1,1-14)
Pátek - 25. 9. 2015
Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte
ve svých branách pravdu a pokojný soud.
(Za 8,16-23)
Sobota - 26. 9. 2015
Vy svatí a pokorní srdcem dobrořečte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné.
(Da 3,51-90 (A,65-67))

Neděle - 27. 9. 2015
Ježíš řekl: Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi,
amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.
(Mk 9,38-48)
Pondělí - 28. 9. 2015 Kníže VÁCLAV
Bůh řekl: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z domu
otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
(Ex 20,1-21)
Úterý - 29. 9. 2015
Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli.
(Žd 13,17-25)
Středa - 30. 9. 2015
Pavel píše: Buď pochválen Bůh, on nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha.
(2K 1,3-7)
Čtvrtel - 1. 10. 2015
Bože, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne.
Tvé milosrdenství je lepší než život.
(Ž 63)
Pátek - 2. 10. 2015
Ježíš řekl: Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni dětmi Božími.
(Mt 5,1-12)
Sobota - 3. 10. 2015
U tebe je pramen žití, Hospodine, když ty jsi nám světlem spatřujeme světlo.
(Ž 36)

Neděle - 4. 10. 2015
Ježíš řekl: kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho
nevejde.
(Mk 10,2-16)
Pondělí - 5. 10. 2015
Pavel píše: Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
(1K 2,1-9)
Úterý - 6. 10. 2015
Poběžím cestou tvých přikázání, Hospodine, dal jsi mému srdci
volnost.
(Ž 119,25-32)
Středa - 7. 10. 2015
Budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí.
Sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin.
(Mi 7,7-8)
Čtvrtel - 8. 10. 2015
Jeremiáš řekl: Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš
mé srdce; je s tebou.
(Jr 12,1-3a)
Pátek - 9. 10. 2015
Pavel napsal: Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví
i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
(1K 10,12-13)
Sobota - 10. 10. 2015
Pavel píše: Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium,
a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá
naše srdce.
(1Te 2,1-12)

Neděle - 11. 10. 2015
Ježíš řekl: Není nikoho, kdo opustil všechno pro mne a pro evangelium, aby nyní nedostal spolu s pronásledováním stokrát více a v přicházejícím věku život věčný.
(Mk 10,17-30)
Pondělí - 12. 10. 2015
Stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin.
(Iz 57,14-19)
Úterý - 13. 10. 2015
Pavel napsal: Jsme-li živi Duchem, dejme se Duchem také řídit.
(Ga 5,16-26)
Středa - 14. 10. 2015
Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého
milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
(Ko 1,9-14)
Čtvrtel - 15. 10. 2015
Pavel píše Timoteovi: Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem
Pánu; který nás spasil a povolal svatým povoláním.
(2Tm 1,6-11)
Pátek - 16. 10. 2015
Ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná
těla Duchem, který ve vás přebývá.
(Ř 8,1-11)
Sobota - 17. 10. 2015
Kdo z vás se bojí Hospodina, kdo chodil v temnotách, kde není
žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno, a opře se o svého Boha.
(Iz 50,10)

Neděle - 18. 10. 2015
Ježíš řekl: Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
(Mk 10,35-45)
Pondělí - 19. 10. 2015
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet
v ustanovený čas.
(Ga 6,7-10)
Úterý - 20. 10. 2015
Když putovali pouští, Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil,
že mohli jít ve dne i v noci.
(Ex 13,17-22)
Středa - 21. 10. 2015
Ježíš řekl: „Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři
za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec,
který vidí, co je skryto, ti odplatí.“
(Mt 6,5-8)
Čtvrtel - 22. 10. 2015
Hospodine, pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého.
(Mi 7,14-20)
Pátek - 23. 10. 2015
Bůh učinil člověka k neporušitelnosti a učinil ho obrazem vlastní
nepomíjivosti.
(Mdr 2,1.12-3,1)
Sobota - 24. 10. 2015
Ježíš řekl: Věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
(Mt 21,18-22)

Neděle - 25. 10. 2015
Ježíš se zeptal žebráka: Co chceš, abych pro tebe učinil? – Pane,
ať vidím! Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel
tou cestou za ním.
(Mk 10,46-52)
Pondělí - 26. 10. 2015
Pavel napsal: Navenek jsme poznali boje, uvnitř úzkosti.
Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás.
(2K 7,1-7)
Úterý - 27. 10. 2015
Bůh bude přebývat mezi lidmi a oni budou jeho lid; on sám, jejich
Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí.
(Zj 21,1-7)
Středa - 28. 10. 2015 Vyhlášení samostatnosti československého státu
Z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.
(1P 1,22-25)
Čtvrtel - 29. 10. 2015
Hospodin řekl Abrahamovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukáži. A Abraham se vydal
na cestu, jak mu Hospodin přikázal.
(Gn 12,1-5)
Pátek - 30. 10. 2015
Hospodin řekl: Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk
pokořuje? Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, lámat svůj chléb hladovému?
(Iz 58,5-12)
Sobota - 31. 10. 2015 Den reformace
Hospodin řekl: Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Veselte
se a jásejte, hle, já stvořím svůj lid k veselí.
(Iz 65,17-18)

3. okruh zvěstování: POSLEDNÍ VĚCI
Neděle - 1. 11. 2015 Den mučedníků a svědků Páně
Nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme
však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového,
jaký jest.
(1J 3,1-3)
Pondělí - 2. 11. 2015 Památka zesnulých
Kdo na Boha spoléhají, porozumějí pravdě, a věrní zůstanou
při něm účastni jeho lásky.
(Mdr 3,1-9)
Úterý - 3. 11. 2015
Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy; Hospodin uzdravuje ty,
kdo jsou zkrušeni v srdci.
(Ž 147)
Středa - 4. 11. 2015
Daniel dobrořečil Bohu: Požehnáno buď jméno Boží od věků
až na věky, on odhaluje hlubiny. Světlo s ním bydlí.
(Da 2,19-23)
Čtvrtel - 5. 11. 2015
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou,
jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil
se, ústa neotevřel.
(Iz 53,6-12)
Pátek - 6. 11. 2015
Pavel píše: Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději
v živém Bohu, který je spasitelem všech lidí.
(1Tm 4,7-10)
Sobota - 7. 11. 2015
Což je mi můj lid tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však
o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad
ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův.
(Jr 31,15-20)

Neděle - 8. 11. 2015
Ježíš viděl, jak jedna vdova vhodila do chrámové pokladnice dvě
drobné mince, zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, tato
chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti totiž dali ze svého nadbytku,
ona však ze svého nedostatku: dala, co měla.“
(Mk 12,41-44)
Pondělí - 9. 11. 2015
Ježíš řekl: Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe;
Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
(J 14,1-12)
Úterý - 10. 11. 2015
O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy
v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím: Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky, v nebesích jsi pevně založil svou věrnost.
(Ž 89,1-30)
Středa - 11. 11. 2015
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
(Jk 3,13-18)
Čtvrtel - 12. 11. 2015
Pavel píše: Počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu
v Kristu Ježíši.
(Ř 6,8-14)
Pátek - 13. 11. 2015
Boží moudrost se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm,
kdo ji hledají.
(Mdr 6,12-16)
Sobota - 14. 11. 2015
Petr a Jan odpověděli těm, kteří je chtěli umlčet: Nemůžeme mlčet o tom, co jsme viděli a slyšeli, o Ježíši, který vstal z mrtvých.
(Sk 4,1-22)

Neděle - 15. 11. 2015 Výročí úmrtí J. A. Komenského
Ježíš řekl: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
(Mk 13,24-32)
Pondělí - 16. 11. 2015
Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův; jste těmi, jež jsem si
vyvolil.
(Iz 43,9-12)
Úterý - 17. 11. 2015
Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása,
každodenně skládám svou naději v tebe.
(Ž 25)
Středa - 18. 11. 2015
Toto praví Hospodin: „Hle, zachráním svůj lid ze země východní
i ze země, kde slunce zapadá. Budou mým lidem a já jim budu Bohem
věrným a spravedlivým.
(Za 8,7-8)
Čtvrtel - 19. 11. 2015
Ježíš řekl: Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice,
co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí,
co je skryto, ti odplatí.
(Mt 6,1-6)
Pátek - 20. 11. 2015
S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to
až do končin země: Hospodin vykoupil svého služebníka.
(Iz 48,16-21)
Sobota - 21. 11. 2015
Ježíš poslal své učedníky zvěstovat Boží království. Vydali se
na cestu, chodili od vesnice k vesnici a přinášeli všude radostnou zvěst.
(L 9,1-6)

Neděle - 22. 11. 2015
Ježíš řekl Pilátovi: Moje království není z tohoto světa. Proto
jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
(J 18,33-37)
Pondělí - 23. 11. 2015
Bůh, který vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář.
(2K 4,7-15)
Úterý - 24. 11. 2015
Z knihy proroka Izaiáše: Národy země se budou pobízet: Pojďte,
vystupme na horu Hospodinovu, bude nás učit svým cestám a my po jeho
stezkách budeme chodit.
(Iz 2,1-5)
Středa - 25. 11. 2015
Hospodin řekl o svém lidu: Nebudou hladovět ani žíznit, nebude
je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi
slitovává, dovede je ke zřídlům vod.
(Iz 49,8-15)
Čtvrtel - 26. 11. 2015
Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: Blaze, vám, chudí, neboť vaše je
království Boží.
(L 6,20-23)
Pátek - 27. 11. 2015
Hospodin řekl: I kdyby ustoupily hory, a pohnuly se pahorky,
moje milosrdenství od tebe neustoupí.
(Iz 54,1-10)
Sobota - 28. 11. 2015
Izajáš řekl: Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte,
vystupme na horu Hospodinovu, bude nás učit svým cestám.“
(Iz 2,2-5)

DOBA VÁNOČNÍ
ČAS ADVENTU - očekávání příchodu Páně

Neděle - 29. 11. 2015 1. neděle adventní
Ježíš řekl: Buďte bdělí a proste v každý čas.

(L 21,25-36)

Pondělí - 30. 11. 2015
Ježíš uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře;
byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
Oni hned zanechali sítě a šli za ním.
(Mt 4,18-22)

