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DOBA VÁNOČNÍ
ČAS ADVENTU - očekávání příchodu Páně

Úterý - 1. 12. 2015
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, vždyť odpouští mnoho.
(Iz 55,6-11)
Středa - 2. 12. 2015
Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
(Sk 4,1-22)
Čtvrtek - 3. 12. 2015
Hospodin činí ze svého lidu svou manželku a říká o ní: „Přitáhnu
ji k sobě, přemluvím ji, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci.“
(Oz 2,16-22)
Pátek - 4. 12. 2015
Jeremiáš řekl Hospodinu: Jakmile se objevila tvá slova, pozřel
jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce.
(Jr 15,15-21)
Sobota - 5. 12. 2015
Dobrořečte Hospodinu, věrní a pokorní srdcem, velebte a vyvyšujte ho navěky. On nás vysvobodil z podsvětí.
(Da 3,51-90 (B,64-65))

Neděle - 6. 12. 2015 	 2. neděle adventní
Jan Křtitel přišel, jak je psáno v knize proroka Izaiáše: Hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky.
(L 3,1-6)
Pondělí - 7. 12. 2015
Duch Hospodinův naplňuje zemi, všemu dává řád.

(Mdr 1,1-15)

Úterý - 8. 12. 2015
Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to jest
přeloženo Bůh s námi.
(Mt 1,18-23)
Středa - 9. 12. 2015
Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré
slovo, které jsem vyhlásil o svém lidu: Vzbudím pro ně toho, který bude v
zemi uplatňovat právo a spravedlnost.
(Jr 33,14-16)
Čtvrtek - 10. 12. 2015
Kristus je obraz Boha neviditelného, v něm bylo stvořeno všechno
na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
(Ko 1,15-20)
Pátek - 11. 12. 2015
Připravte na poušti cestu Hospodinu! Pahorkatina ať v rovinu se
změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno
tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.
(Iz 40,1-5)
Sobota - 12. 12. 2015
Já budu jásat, jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha,
který je má spása.
(Abk 3,18-19)

Neděle - 13. 12. 2015 3. neděle adventní
Jan Křtitel řekl: Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější
než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude
křtít Duchem svatým a ohněm.
(L 3,15-22)
Pondělí - 14. 12. 2015
Jakub píše: trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod
Páně je blízko.
(Jk 5,7-11)
Úterý - 15. 12. 2015
Ježíš řekl: Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze
svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.
(L 12,32-48)
Středa - 16. 12. 2015
Toto praví Hospodin: Já to jsem, kdo za základ položil na Sionu
kámen, základ nejpevnější. Za měřicí šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost.
(Iz 28,16-17)
Čtvrtek - 17. 12. 2015
Anděl řekl Zachariášovi: Tvá manželka ti porodí syna, bude veliký
před Pánem, bude naplněn Duchem svatým a mnohé ze synů izraelských
obrátí k Pánu, jejich Bohu.
(L 1,5-25)
Pátek - 18. 12. 2015
Petr píše: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale
chce, aby všichni dospěli k pokání.
(2P 3,8-9.13-14)
Sobota - 19. 12. 2015
Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc,
až je tu den.
(Př 4,18-27)

Neděle - 20. 12. 2015 	4. neděle adventní
Proto Kristus říká, když přichází na svět: „Zde jsem, abych konal,
Bože, tvou vůli.“
(Žd 10,5-10)
Pondělí - 21. 12. 2015
Náš Pán Ježíš Kristus se pro nás stal chudým, abychom my jeho
chudobou zbohatli.
(2K 8,7-15)
Úterý - 22. 12. 2015
Ježíš řekl bohatému mladíkovi: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď
a následuj mne.
(Mt 19,16-22)
Středa - 23. 12. 2015
Kristus přišel a zvěstoval mír, mír těm, kteří jsou dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme, jedni i druzí, v jednotě Ducha stanout
před Otcem.
(Ef 2,14-18)
Čtvrtek - 24. 12. 2015 Štědrý den
Lid, který chodil v temnotách, uviděl velké světlo; nad těmi, kdo
sídlili v zemi šeré smrti, zazářilo světlo. Neboť se nám narodilo dítě, byl
nám dán syn a bylo mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr,
Otec věčnosti, Vládce pokoje.
(Iz 9,1-6)

ČAS VÁNOC - narození Páně
Pátek - 25. 12. 2015 Hod Boží vánoční
Jan napsal o Kristu: Světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
(J 1,1-18)
Sobota - 26. 12. 2015 Štěpán
Moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. Rozjasni tvář nad svým služebníkem,
ve svém milosrdenství mě zachraň.
(Ž 31)

Neděle - 27. 12. 2015
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
(Ko 3,12-17)
Pondělí - 28. 12. 2015 Den umučených betlémských dětí
Na světě bylo slovo, svět skrze ně povstal, ale svět je nepoznal.
Těm, kteří je přijali, dal moc stát se Božími dětmi.
(J 1,1-18)
Úterý - 29. 12. 2015
Hospodin zjevil svou spásu před zraky všech národů a všechny
končiny země spatřily spásu našeho Boha.
(Iz 52,7-10)
Středa - 30. 12. 2015
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)
Čtvrtek - 31. 12. 2015
Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi
břemeny, a já vám dám odpočinout.“
(Mt 11,28-30)
Pátek - 1. 1. 2016  Jména JEŽÍŠ
Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna,
Ducha volajícího Abba, Otče.
(Ga 4,1-7)
Sobota - 2. 1. 2016
Jan napsal: My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
(1J 4,12-21)

Neděle - 3. 1. 2016
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)
Pondělí - 4. 1. 2016
Podle Božího slibu očekáváme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
(2P 3,8-18)
Úterý - 5. 1. 2016
Hospodin řekl: „Uznejte, že já jsem Bůh.“ Hospodin zástupů
je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
(Ž 46)

ČAS  ZJEVENÍ PÁNĚ
Středa - 6. 1. 2016 ZJEVENÍ PÁNĚ
Národy budou žít ve světle Krista, králové světa mu odevzdají
své poklady.
(Zj 21,22-27)
Čtvrtek - 7. 1. 2016
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)
Pátek - 8. 1. 2016 Zrod CČSH
Z knihy proroka Izajáše: Kvůli svému lidu nebudu zticha, nedopřeju si odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost. Národy
spatří tvoji spravedlnost a nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa.
(Iz 62,1-5)
Sobota - 9. 1. 2016
Jan Křtitel spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl: „Hle, beránek Boží,
který snímá hříchy světa.“
(J 1,29-34)

Neděle - 10. 1. 2016 KŘEST PÁNĚ
Duch svatý sestoupil na Ježíše jako holubice. Z nebe se ozval hlas:
Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.
(L 3,15-22)
Pondělí - 11. 1. 2016
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
(J 1,1-5)
Úterý - 12. 1. 2016
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou
Hospodinova sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu,
jenž nad tebou vzejde.
(Iz 60,1-6)
Středa - 13. 1. 2016
Ježíš řekl: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal
a dokonal jeho dílo.
(J 4,27-42)
Čtvrtek - 14. 1. 2016
Až přijde Hospodin, v onen den hluší uslyší slova z knihy a oči
slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Pokorní se budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat.
(Iz 29,15-21)
Pátek - 15. 1. 2016
Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi,
svou velebností převýšils nebesa! Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu.
(Ž 8)
Sobota - 16. 1. 2016
Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem
Bůh a jiného už není.
(Iz 45,20-25)

Neděle - 17. 1. 2016
Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil
svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.
(J 2,1-12)
Pondělí - 18. 1. 2016
Ježíš se modlil těmito slovy za své učedníky: Otče, zachovej ty,
které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.
(J 17,1-11)
Úterý - 19. 1. 2016
Ježíš řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce,
z celé své duše a z celé své síly. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího
přikázání nad tato dvě není.
(Mk 12,28-34)
Středa - 20. 1. 2016
Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinova
ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci.
(Ž 19)
Čtvrtek - 21. 1. 2016
Pavel píše: Dát se vést Duchem je život a pokoj.

(Ř 8,5-11)

Pátek - 22. 1. 2016
Ježíš řekl: Mám i jiné ovce; i ty musím přivést. Uslyší můj hlas
a bude jedno stádo, jeden pastýř.
(J 10,11-18)
Sobota - 23. 1. 2016
Pavel napsal: Žijte v radosti, povzbuzujte se, buďte jednomyslní,
pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
(2K 13,11-13)

Neděle - 24. 1. 2016
Ježíš přečetl místo z proroka Izaiáše, kde je psáno: Duch Hospodinův je nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou
zvěst, slepým navrácení zraku, zajatcům propuštění.
(L 4,14-21)
Pondělí - 25. 1. 2016
Ježíš řekl: Kdo přijde ke mně, slyší má slova a plní je, je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu.
(L 6,46-49)
Úterý - 26. 1. 2016
Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k Ježíšovi všechny
nemocné a posedlé. Uzdravil mnoho nemocných a mnoho zlých duchů
vyhnal.
(Mk 1,29-39)
Středa - 27. 1. 2016
Ježíš říká: Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.
(Ž 16)
Čtvrtek - 28. 1. 2016
Ježíš vyprávěl podobenství, ve kterém pán řekl svému služebníkovi: Celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mne prosil; neměl ses také ty
smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?
(Mt 18,21-35)
Pátek - 29. 1. 2016
Moudrost jsem miloval nad zdraví a krásu, dal jsem jí přednost
před světlem dne, protože její záře nepohasíná.
(Mdr 7,7-10)
Sobota - 30. 1. 2016
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)

Neděle - 31. 1. 2016
Zástup v Nazaretu vyhnal Ježíše z města. Vedli ho až na sráz hory,
na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel
jejich středem a bral se dál.
(L 4,21-30)
Pondělí - 1. 2. 2016
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I řekl Bůh: „Buď světlo!“
A bylo světlo.
(Gn 1,1-31)
Úterý - 2. 2. 2016
Uvedení JEŽÍŠE 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)
Středa - 3. 2. 2016
Hospodin řekl: Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde.
(Iz 51,4-8)
Čtvrtek - 4. 2. 2016
Pavel píše: Kéž by se tvá účast na společné víře projevila tím,
že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.
(Fm 1-25)
Pátek - 5. 2. 2016
Když lidé poslouchali Ježíše, žasli nad jeho učením a jeden druhého se ptali: Co to je? Nové učení plné moci — i nečistým duchům přikáže
a poslechnou ho.
(Mk 1,21-28)
Sobota - 6. 2. 2016
Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě , staneš přede mnou. Neboť
já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův.
(Jr 15,15-21)

Neděle - 7. 2. 2016
Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.
(L 5,1-11)
Pondělí - 8. 2. 2016
Oči všech vzhlížejí k tobě, Hospodine; otvíráš svou ruku a ve své
přízni sytíš všechno, co žije.
(Ž 145)
Úterý - 9. 2. 2016
Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala
k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
(1P 1,3-9)

DOBA VELIKONOČNÍ
ČAS POSTU – POKÁNÍ
Středa - 10. 2. 2016 POPELEČNÍ STŘEDA - počátek postního času
Pavel píše: Na místě Kristově vám prosíme: dejte se smířit s Bohem.
(2K 5,16-21)
Čtvrtek - 11. 2. 2016
Ježíš řekl: Přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu.
(Mk 1,1-15)
Pátek - 12. 2. 2016
Pavel napsal: Kéž náš Bůh přivede k naplnění každé vaše dobré
rozhodnutí a dílo víry.
(2Te 1,11-12)
Sobota - 13. 2. 2016
Pavel napsal: Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech
okolností děkujte.
(1Te 5,12-22)

Neděle - 14. 2. 2016
Ježíš řekl pokušiteli: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.“
(L 4,1-13)
Pondělí - 15. 2. 2016
Má duše naději skládá v Hospodina, čekám na jeho slovo.
Má duše vyhlíží Pána více než strážní jitro.
(Ž 130)
Úterý - 16. 2. 2016
Ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil, Hospodine:
ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci
sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu.
(Neh 9,9-19)
Středa - 17. 2. 2016
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce
bez pastýře.
(Mt 9,35-10,8)
Čtvrtek - 18. 2. 2016
Pavel píše: Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky
Božími. Máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
(Ř 6,20-23)
Pátek - 19. 2. 2016
Všechnu naději jsem složil v Hospodina, on se ke mně sklonil.
Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu.
(Ž 40)
Sobota - 20. 2. 2016
Láska je trpělivá, laskavá, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy,
ale vždycky se raduje z pravdy.
(1K 13,1-13)

Neděle - 21. 2. 2016
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)
Pondělí - 22. 2. 2016
Izajáš řekl: Na Mesiáši spočine duch Hospodinův, nebude soudit
podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat
podle práva.
(Iz 11,1-10)
Úterý - 23. 2. 2016
Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte
pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“
(Mt 3,1-12)
Středa - 24. 2. 2016
Boží moudrost vše obnovuje, v každém pokolení vchází do svatých duší a vytváří Boží přátele. Moudrost se mocně šíří od jednoho konce světa na druhý.
(Mdr 7,21-30)
Čtvrtek - 25. 2. 2016
Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte
na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.
(Žd 13,1-3)
Pátek - 26. 2. 2016
Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!

(Mk 1,1-8)

Sobota - 27. 2. 2016
Mojžíš řekl Bohu: „Hle, já přijdu k lidu a řeknu: Posílá mě k vám
Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni
jim toto: JSEM posílá mě k vám.“
(Ex 3,1-15)

Neděle - 28. 2. 2016
Ježíš řekl: Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu
a v pravdě.
(J 4,4-26)
Pondělí - 29. 2. 2016
Pavel napsal: Odložme skutky tmy. Oblecte se v Pána Ježíše Krista.
(Ř 13,11-14)
Úterý - 1. 3. 2016
Volám k tobě, Hospodine, vyveď mou duši ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu.
(Ž 142)
Středa - 2. 3. 2016
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)
Čtvrtek - 3. 3. 2016
Doufám a jsem beze strachu, neboť Hospodin je má záštita a píseň.
(Iz 12,1-6)
Pátek - 4. 3. 2016
Z knihy proroka Ozeáše: Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte
pro milosrdenství. Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností.
(Oz 10,12)
Sobota - 5. 3. 2016
Pavel píše: Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás,
abychom sloužili tomuto smíření.
(2K 5,18-21)

Neděle - 6. 3. 2016
Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
(Ef 5,8-14)
Pondělí - 7. 3. 2016
Poutníci víry vyznali, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci.
Tím dali jasně najevo, že touží po vlasti nebeské, kterou jim Bůh připravil.
(Žd 11,8-16)
Úterý - 8. 3. 2016
Pavel píše: Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili
svou vírou.
(1Te 3,6-13)
Středa - 9. 3. 2016
Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo.
(Ž 119,81-88)
Čtvrtek - 10. 3. 2016
Ježíš řekl: Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,
abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skrytý.
(Mt 6,1-6.16-18)
Pátek - 11. 3. 2016
Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. „Můj
spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti
on na sebe vezme.
(Iz 53,1-12)
Sobota - 12. 3. 2016
Když volám, odpověz mi Bože má spravedlnosti! V soužení mi
zjednáš volnost.
(Ž 4)

Neděle - 13. 3. 2016
Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby
umřel, bude žít.“
(J 11,1-45)
Pondělí - 14. 3. 2016
Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste
museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. S radostí jste snesli i to,
že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé.
(Žd 10,32-39)
Úterý - 15. 3. 2016
Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, dojdou veselí a radosti.
(Iz 51,11-16)
Středa - 16. 3. 2016
Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do krajnosti.
(J 13,1-15)
Čtvrtek - 17. 3. 2016
Ježíš řekl: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
(Mt 5,1-12)
Pátek - 18. 3. 2016
Ježíš řekl: Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce,
tak i ten, kdo jí chléb z nebe, bude mít život ze mne.
(J 6,51-58)
Sobota - 19. 3. 2016
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)

ČAS UTRPENÍ A UMUČENÍ PÁNĚ – PAŠIJE
Neděle - 20. 3. 2016 KVĚTNÁ NEDĚLE
Když se Ježíš blížil k Jeruzalému, nasedl na oslátko a celý zástup
učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy,
které viděli. Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“
(L 19,28-40)
Pondělí - 21. 3. 2016
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 - 22. 3. 2016
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)
Středa - 23. 3. 2016
Ježíš řekl: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život
pro mne, nalezne jej.“
(Mt 10,38-39)
Čtvrtek - 24. 3. 2016 ZELENÝ ČTVRTEK
Při velikonoční večeři s učedníky vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal
a dával jim se slovy: Vezměte a jezte, toto jest mé tělo.
(Mk 14,12-26)
Pátek - 25. 3. 2016 VELKÝ PÁTEK
Na kříži Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.
(L 23,33-34)
Sobota - 26. 3. 2016 BÍLÁ SOBOTA
Kristus byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. Tehdy také přišel
vyhlásit zvěst těm, kteří kdysi odmítli uvěřit.
(1P 3,18-22)

ČAS VZKŘÍŠENÍ A ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ
Neděle - 27. 3. 2016 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Učedník Ježíšův vešel do prázdného hrobu; spatřil vše a uvěřil.
(J 20,1-9)
Pondělí - 28. 3. 2016 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
			
Jan Amos Komenský - výročí narození
Petr se zeptal Ježíše: „Kolikrát mám odpustit svému bratru. Snad
až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“
(Mt 18,21-22)
Úterý - 29. 3. 2016
Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými!
(Iz 49,13-26)
Středa - 30. 3. 2016
Pavel píše: Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte
v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť.
(Ef 5,1-4.8-11)
Čtvrtek - 31. 3. 2016
Když učedníci na cestě do Emaus rozmlouvali, připojil se k nim
sám Zmrtvýchvstalý Ježíš a šel s nimi.
(L 24,13-35)

