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ČAS PO VYLITÍ DUCHA SVATÉHO, ČAS TROJIČNÍ VÍRY
1. okruh zvěstování: EVANGELIUM

Pondělí - 1. 8. 2016
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 - 2. 8. 2016
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
(Př 4,23)
Středa - 3. 8. 2016
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)
Čtvrtek - 4. 8. 2016
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)
Pátek - 5. 8. 2016
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)
Sobota - 6. 8. 2016 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)

Neděle - 7. 8. 2016
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 - 8. 8. 2016
Toto praví Hospodin: Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou
přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem.
(Jr 31,1-9)
Úterý - 9. 8. 2016
Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem
pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
(Mk 2,15-17)
Středa - 10. 8. 2016
Sv. Pavel napsal Tesalonickým: Musíme za vás, bratří, stále Bohu
děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech
vás je stále větší.
(2Te 1,1-5)
Čtvrtek - 11. 8. 2016
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)
Pátek - 12. 8. 2016
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)
Sobota - 13. 8. 2016
Panovník Hospodin praví: V obrácení a ztišení bude vaše spása,
v klidu a důvěře vaše vítězství.
(Iz 30,15-18)

Neděle - 14. 8. 2016
Ježíš řekl: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se
už vzňal!
(L 12,49-53)
Pondělí - 15. 8. 2016 Marie, matka Páně
Alžběta řekla Marii: Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co
jí bylo řečeno od Pána.
(L 1,39-45)
Úterý - 16. 8. 2016
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy osvědčená.
Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země.
(Ž 46)
Středa - 17. 8. 2016
Pavel píše: Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
(1K 12,12-30)
Čtvrtek - 18. 8. 2016
Obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené
k Božímu obrazu.
(Ef 4,17-32)
Pátek - 19. 8. 2016
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)
Sobota - 20. 8. 2016
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)

Neděle - 21. 8. 2016
Ježíš řekl: Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou
stolovat v Božím království.
(L 13,22-30)
Pondělí - 22. 8. 2016
Jeremiáš se modlil: Ty jsi naše naděje, Hospodine, ty jsi uprostřed
nás a nazývají nás tvým jménem.
(Jr 14,8-9)
Úterý - 23. 8. 2016
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 - 24. 8. 2016
Přemýšlím o činech tvých rukou, Hospodine, rozpínám své ruce
k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.
(Ž 143)
Čtvrtek - 25. 8. 2016
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 - 26. 8. 2016
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 - 27. 8. 2016
Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat
skryto město ležící na hoře.
(Mt 5,13-16)

Neděle - 28. 8. 2016
Ježíš řekl:Dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit.
(L 14,1-14)
Pondělí - 29. 8. 2016
Usilujte o trpělivost, zbožnost a bratrskou lásku. Máte-li tyto vlastnosti, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista bez ovoce.
(2P 1,5-8)
Úterý - 30. 8. 2016
Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
(1J 4,16-21)
Středa - 31. 8. 2016
Nade všemi se smilováváš, protože všecko můžeš, nehledíš na hříchy lidí, jen aby činili pokání. Miluješ všecko, co je.
(Mdr 11,21-26)

2. okruh zvěstování: BOŽÍ VLÁDA
Čtvrtek - 1. 9. 2016
Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Mé ovce uslyší můj hlas a bude
jedno stádo a jeden pastýř.
(J 10,11-18)
Pátek - 2. 9. 2016
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 - 3. 9. 2016
Mojžíš řekl: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému
a potřebnému bratru.
(Dt 15,7-11)

Neděle - 4. 9. 2016
Ježíš řekl: Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce
a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být
mým učedníkem.
(L 14,25-33)
Pondělí - 5. 9. 2016
Ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel.
(Iz 54,5-10)
Úterý - 6. 9. 2016
Já však budu vytrvale čekat a vždy víc a nade vše tě budu chválit.
O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat.
(Ž 71)
Středa - 7. 9. 2016
Pavel napsal: Nevyslovujte soudy předčasně, dokud Pán nepřijde.
(1K 4,1-5)
Čtvrtek - 8. 9. 2016
Pavel napsal Římanům: Všecko napomáhá k dobrému těm, kdo
milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
(Ř 8,28-30)
Pátek - 9. 9. 2016
Hospodine, kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost? Opět se
nad námi slituješ a prokážeš nám milosrdenství.
(Mi 7,18-20)
Sobota - 10. 9. 2016
Apoštolové odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,27-42)

Neděle - 11. 9. 2016
Otec marnotratného syna řekl svému staršímu synu: Máme se
proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije,
ztratil se, a je nalezen!
(L 15,11-32)
Pondělí - 12. 9. 2016
Hospodin pravil: „Mnoho národů se ke mně přidruží, stanou se
mým lidem a já budu bydlet uprostřed nich.“
(Za 2,14-17 (10-13))
Úterý - 13. 9. 2016
Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť
stále dělám, co se líbí jemu.“
(J 8,28-32)
Středa - 14. 9. 2016
Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za hříšníky, jimiž jsme byli.
(Ř 5,1-11)
Čtvrtek - 15. 9. 2016
Ježíš řekl: Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit,
od toho se neodvracej.
(Mt 5,38-42)
Pátek - 16. 9. 2016
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 - 17. 9. 2016
Jakub píše: Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán.
Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
(Jk 1,12-15)

Neděle - 18. 9. 2016
Ježíš řekl: Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
(L 16,1-13)
Pondělí - 19. 9. 2016
Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou.

(Ž 43)

Úterý - 20. 9. 2016
Pavel napsal: Nechť náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si
nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
(2Te 2,16-3,5)
Středa - 21. 9. 2016
Hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno
tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni.
(Ef 4,1-6)
Čtvrtek - 22. 9. 2016
Jan napsal: Toto je zvěst, kterou jsme slyšeli od Krista: Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
(1J 1,1-7)
Pátek - 23. 9. 2016
Ježíš řekl: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem
jednejte s nimi.
(Mt 7,7-14)
Sobota - 24. 9. 2016
Petr píše: Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží.
(1P 2,4-10)

Neděle - 25. 9. 2016
Pavel napsal Timoteovi: Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán.
(1Tm 6,11-16)
Pondělí - 26. 9. 2016
Ježíš řekl: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat
spravedlivé, ale hříšníky.
(Mt 9,10-13)
Úterý - 27. 9. 2016
Patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
(Ef 2,19-22)
Středa - 28. 9. 2016 Kníže VÁCLAV
Pavel napsal: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.

(Ga 2,19-20)

Čtvrtek - 29. 9. 2016
Když šel Ježíš dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici,
a řekl mu: „Pojď za mnou.“ On vstal a šel za ním.
(Mk 2,13-14)
Pátek - 30. 9. 2016
Když Kristus trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž
soudí spravedlivě. On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
(1P 2,19-25)
Sobota - 1. 10. 2016
Pavel píše: V tajemství Krista jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
(Ko 2,1-5)

Neděle - 2. 10. 2016 Díkůvzdání za úrodu
Pavel píše Timoteovi: Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
(2Tm 1,6-18)
Pondělí - 3. 10. 2016
Blaze člověku, jenž hledá sílu v tobě, když dolinou slz se ubírá,
učiníš ji prameništěm.
(Ž 84)
Úterý - 4. 10. 2016
Scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.
(L 5,12-16)
Středa - 5. 10. 2016
Jakub píše: Podřiďte se Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,
přibližte se k Bohu.
(Jk 4,6-12)
Čtvrtek - 6. 10. 2016
Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
(2K 3,4-6)
Pátek - 7. 10. 2016
Ježíš řekl: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn,
bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
(J 10,1-10)
Sobota - 8. 10. 2016
Ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni
být se mnou.
(Ž 42)

Neděle - 9. 10. 2016
Samařanovi, který se k němu vrátil, aby mu poděkoval za své
uzdravení, Ježíš řekl: Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.
(L 17,11-19)
Pondělí - 10. 10. 2016
Pozvedám své oči k horám: odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi
přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
(Ž 121)
Úterý - 11. 10. 2016
Hospodin řekl o svém lidu: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.
(Jr 2,1-13)
Středa - 12. 10. 2016
Petr napsal: Ač jste Ježíše Krista neviděli, milujete ho. Ač ho ani
nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí.
(1P 1,3-9)
Čtvrtek - 13. 10. 2016
Pavel píše: Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny
stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden
druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
(Ř 12,3-8)
Pátek - 14. 10. 2016
Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou
moudrost. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mém nitru pevného ducha.
(Ž 51)
Sobota - 15. 10. 2016
Ježíš řekl: Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať
vyšle dělníky na svou žeň.
(L 10,1-9)

Neděle - 16. 10. 2016
Pavel píše Timoteovi: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod,
usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
(2Tm 3,14-4,2)
Pondělí - 17. 10. 2016
Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry.
Držme se té neotřesitelné naděje, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je
věrný.
(Žd 10,19-25)
Úterý - 18. 10. 2016
Muž, který Ježíše prosil o uzdravení svého syna, řekl: Věřím!
Pomoz mé nedověře.
(Mk 9,17-29)
Středa - 19. 10. 2016
Kristus je schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě
zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.
(Žd 4,14-16)
Čtvrtek - 20. 10. 2016
Ježíš řekl: „Nemějte starost o svůj život... Váš nebeský Otec přece
ví, co potřebujete. Nedělejte si tedy starosti o zítřek, zítřek bude mít své
starosti.“
(Mt 6,25-34)
Pátek - 21. 10. 2016
Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem,
či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi
vámi jako ten, který slouží.
(L 22,24-27)
Sobota - 22. 10. 2016
Tak praví Pán: Ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo,
hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.
(Zj 3,7-8)

Neděle - 23. 10. 2016
Ježíš řekl: Ten, kdo se v chrámě modlil: ‚Bože, slituj se nade mnou
hříšným‘, se vrátil do svého domu ospravedlněn.
(L 18,9-14)
Pondělí - 24. 10. 2016
Mojžíš řekl lidu: „Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil si vás. Ale protože vás Hospodin miluje.“
(Dt 7,7-8)
Úterý - 25. 10. 2016
Ježíš řekl: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já
jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
(J 10,22-30)
Středa - 26. 10. 2016
Hospodin našel svůj lid v pustotě, zahrnul ho svou péčí, chránil
ho jako zřítelnici oka.
(Dt 32,8-11)
Čtvrtek - 27. 10. 2016
Pavel píše Tesalonickým: Uprostřed mnohé tísně jste přijali slovo
víry v radosti Ducha svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím.
(1Te 1,1-7)
Pátek - 28. 10. 2016 Vyhlášení samostatnosti československého státu
Ježíš řekl: To je vůle mého Otce, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
(J 6,37-40)
Sobota - 29. 10. 2016
Hospodin mě vyrval mocnému nepříteli, učinil mě volným, ubránil mě.
(2S 22,17-20)

Neděle - 30. 10. 2016
Ježíš řekl Zacheovi, který — aby ho pro zástup uviděl — vylezl
na strom: „Pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“
On rychle slezl a s radostí jej přijal.
(L 19,1-10)
Pondělí - 31. 10. 2016 Den reformace
Filip řekl Ježíšovi: „Pane ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme.“
Ježíš mu odpověděl: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“
(J 14,1-12)

3. okruh zvěstování: POSLEDNÍ VĚCI
Úterý - 1. 11. 2016 Den mučedníků a svědků Páně
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)
Středa - 2. 11. 2016 Památka zesnulých
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)
Čtvrtek - 3. 11. 2016
Izajáš slyšel ve vidění hlas anděla: „Tvá vina je odňata a tvůj hřích
usmířen.“ Vtom uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“
I řekl: „Hle, zde jsem, pošli mne!“
(Iz 6,1-8)
Pátek - 4. 11. 2016
Jan píše: Víte-li, že Bůh je spravedlivý, pochopte, že také každý,
kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.
(1J 2,29-3,2)
Sobota - 5. 11. 2016
Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí.
Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
(Pl 3,22-26)

Neděle - 6. 11. 2016
Ježíš řekl: Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před
ním jsou všichni živi.
(L 20,27-38)
Pondělí - 7. 11. 2016
Hospodine, zachraň nás, náš Bože, shromáždi nás z pronárodů,
tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu.
(Ž 106,43-48)
Úterý - 8. 11. 2016
Petr píše: Budete-li trpělivě snášet soužení, a jednáte dobře, to je
milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl
za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
(1P 2,19-25)
Středa - 9. 11. 2016
Ale nyní, Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce,
a my všichni jsme dílo tvých rukou.
(Iz 64,3-8)
Čtvrtek - 10. 11. 2016
Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete
na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž
včera i dnes i na věky.
(Žd 13,7-16)
Pátek - 11. 11. 2016
Ježíš řekl: Vejděte těsnou branou; těsná je brána a úzká cesta,
která vede k životu.
(Mt 7,7-14)
Sobota - 12. 11. 2016
Ježíš řekl: Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína.
(L 6,27-38)

Neděle - 13. 11. 2016
Ježíš řekl svým učedníkům: Budou vás pronásledovat pro mé
jméno. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete
hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost.
(L 21,5-19)
Pondělí - 14. 11. 2016
Hospodin řekl: Uzavřu se svým lidem smlouvu pokoje, bude to
věčná smlouva. Má svatyně bude navěky v jejich středu.
(Ez 37,24-27)
Úterý - 15. 11. 2016 Výročí úmrtí J. A. Komenského
Vždyť Bůh nás určil k tomu, abychom došli spásy skrze našeho
Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili
spolu s ním.
(1Te 5,4-11)
Středa - 16. 11. 2016
Pavel píše: „Abrahám uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo;
tím se stal ‚otcem mnohých národů‘.“
(Ř 4,13-22)
Čtvrtek - 17. 11. 2016
Sám budu pást své ovce, je výrok Hospodina. Ztracenou vypátrám, polámanou ovážu, nemocnou posílím.
(Ez 34,1-16)
Pátek - 18. 11. 2016
Ježíš se potřetí zeptal Šimona Petra: „Máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád a odpověděl mu:
„Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“
(J 21,15-19)
Sobota - 19. 11. 2016
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 - 20. 11. 2016 Den Bible
Ukřižovaný spolu s ním, zločinec řekl Ježíši: Pamatuj na mne,
až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Dnes budeš se mnou
v ráji.
(L 23,33-46)
Pondělí - 21. 11. 2016
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
(1P 4,7-11)
Úterý - 22. 11. 2016
Hospodin řekl: Vyleji svého ducha na každé tělo.

(Jl 3,1-5)

Středa - 23. 11. 2016
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)
Čtvrtek - 24. 11. 2016
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 - 25. 11. 2016
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy,
soustřeď mé srdce, aby tě oslavovalo.
(Ž 86)
Sobota - 26. 11. 2016
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)

DOBA VÁNOČNÍ
ČAS ADVENTU - očekávání příchodu Páně
Neděle - 27. 11. 2016 1. neděle adventní
Ježíš řekl svým učedníkům: Proto i vy buďte připraveni, neboť
Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
(Mt 24,42-44)
Pondělí - 28. 11. 2016
Pavel píše: To, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal.
(Fp 3,1-9)
Úterý - 29. 11. 2016
Učedníci spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a zmocnil se jich strach.
On však jim řekl: „Já jsem to, nebojte se!“
(J 6,16-21)
Středa - 30. 11. 2016
Pavel napsal: Není žádného rozdílu: Vždyť je jeden a týž Pán
všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají.
(Ř 10,11-13)

