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DOBA VÁNOČNÍ
ČAS ADVENTU - očekávání příchodu Páně

Čtvrtek - 1. 12. 2016
Bojte se Hospodina a věrně mu služte celým srdcem., Hleďte,
co velikého s vámi učinil.
(1S 12,20-24)
Pátek - 2. 12. 2016
Pavel napsal: My jsme blázni pro Krista. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě.
(1K 4,1-13)
Sobota - 3. 12. 2016
Postavím se na své strážné stanoviště, budu vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví Hospodin. A Hospodin mi odpověděl, řekl:
„Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.“
(Abk 2,1-4)

Neděle - 4. 12. 2016 2. neděle adventní
Jan Křtitel přišel, jak je řečeno ústy proroka Izaiáše: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!
(Mt 3,1-11)
Pondělí - 5. 12. 2016
Jan píše prvním křesťanům: Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Tak zůstanete i vy v Synu i Otci.
(1J 2,24-28)
Úterý - 6. 12. 2016
Ježíš řekl: Nezjedná Bůh právo těm, kteří k němu dnem i nocí volají?
(L 18,7-8)
Středa - 7. 12. 2016
Toto praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, které jsem ti vložil do úst, se od tebe nevzdálí.
(Iz 59,15-21)
Čtvrtek - 8. 12. 2016
Bůh nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a žili
bez poskvrny před jeho tváří v lásce.
(Ef 1,3-14)
Pátek - 9. 12. 2016
V Kristu byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o
svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
(Ef 2,11-18)
Sobota - 10. 12. 2016
Snažte se, abyste byli v pokoji. A vězte, že ve své trpělivosti vám
Pán poskytuje čas ke spáse.
(2P 3,14-18)

Neděle - 11. 12. 2016 3. neděle adventní
Ježíš řekl učedníkům Jana Křtitele: Zvěstujte, co slyšíte a vidíte:
Slepí vidí, chromí chodí, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium.
(Mt 11,2-11)
Pondělí - 12. 12. 2016
Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle,
činím něco docela nového, říká Hospodin.
(Iz 43,18-21)
Úterý - 13. 12. 2016
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
(Ž 19)
Středa - 14. 12. 2016
Povzbuzujte se navzájem den co den, aby se nikdo z vás nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.
(Žd 3,7-14)
Čtvrtek - 15. 12. 2016
Bůh nám dal zaslíbení, abychom nalezli útočiště v naději nám
dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni.
(Žd 6,13-20)
Pátek - 16. 12. 2016
Hospodin řekl svému lidu: Nikdy už nebude slýcháno o násilí
ve tvé zemi. Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani měsíc ti nebude
svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh Tvou oslavou.
(Iz 60,18-20)
Sobota - 17. 12. 2016
Izaiáš řekl: Toto mi pravil Hospodin, když mě pevně uchopil
svou rukou: Neboj se toho, čeho se strachují lidé. Moji svatost dosvědčuj.
(Iz 8,11-18)

Neděle - 18. 12. 2016 4. neděle adventní
Ježíš Kristus, náš Pán, pocházel tělem z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna.
(Ř 1,1-7)
Pondělí - 19. 12. 2016
Budeš hledat Hospodina, svého Boha. Nalezneš ho, budeš-li ho
opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.
(Dt 4,29-31)
Úterý - 20. 12. 2016
Mojžíš řekl lidu: Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe
ani nepochopitelný, ani vzdálený. To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.
(Dt 30,11-14)
Středa - 21. 12. 2016
Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání.

(1J 4,16-19)

Čtvrtek - 22. 12. 2016
Jan píše: Bůh nám dal věčný život; a ten život je v jeho Synu.
(1J 5,5-12)
Pátek - 23. 12. 2016
Ježíš řekl: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království
Boží.
(J 3,1-8)
Sobota - 24. 12. 2016 Štědrý den
Ježíš řekl: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
(Mt 5,1-12)

ČAS VÁNOC - narození Páně
Neděle - 25. 12. 2016 Hod Boží vánoční
Na počátku bylo Slovo. V něm byl život a život byl světlo lidí.
(J 1,1-5)
Pondělí - 26. 12. 2016 Štěpán
Ježíš řekl: „Když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete
mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy,
kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.“
(Mt 10,17-22)
Úterý - 27. 12. 2016
Jan napsal: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme
o něm, a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce, a nám byl zjeven.
(1J 1,1-4)
Středa - 28. 12. 2016 Den umučených betlémských dětí
Ježíš řekl: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš,
že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.
(Mt 5,17-37)
Čtvrtek - 29. 12. 2016
Pavel píše: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni
do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích.
(2K 4,5-18)
Pátek - 30. 12. 2016
V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

(Ko 4,2-6)

Sobota - 31. 12. 2016 Den díkůvzdání za Boží ochranu a vedení
Ježíš řekl: Boží království je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své
zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích.
(L 13,18-21)

Neděle - 1. 1. 2017 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. 2017
Děti Božiho lidu nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji,
vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu.
(Iz 48,12-21)
Úterý - 3. 1. 2017
Zachariášův chvalozpěv. Pro slitování a milosrdenství našeho
Boha nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
(L 1,67-79)
Středa - 4. 1. 2017
Ježíš řekl podobenství, v němž pán domu říká svému služebníku:
Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené,
slepé a chromé, přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
(L 14,12-24)
Čtvrtek - 5. 1. 2017
Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, raduji se z jeho spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, nikdo není skálou jako náš Bůh.
(1S 2,1-4)

ČAS ZJEVENÍ PÁNĚ

Pátek - 6. 1. 2017
ZJEVENÍ PÁNĚ
Temnota přikrývá zemi, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se
nad tebou jeho sláva.
(Iz 60,1-7)
Sobota - 7. 1. 2017
Hospodin řekl: Můj služebník nekřičí a hlas nepozvedá. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi nevykoná
právo.
(Iz 42,1-4)

Neděle - 8. 1. 2017 KŘEST PÁNĚ, Zrod CČSH
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. 2017
Jan Křtitel řekl o Ježíšovi: „Já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten,
který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha
a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘“
(J 1,29-34)
Úterý - 10. 1. 2017
Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. A nazvou ho tímto jménem: Hospodin — naše
spravedlnost.
(Jr 23,1-8)
Středa - 11. 1. 2017
Setník odpověděl Ježíšovi: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil
pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a mé dítě bude uzdraveno.“
(Mt 8,5-13)
Čtvrtek - 12. 1. 2017
Volám k Bohu a on mě spasí, večer, zrána za poledne; jeho pokoj
vykoupí mou duši, neboť vyslyšel můj hlas!
(Ž 55,17-19)
Pátek - 13. 1. 2017
Spravedlivému urovnáváš cestu, Hospodine. Na tvé stezce skládáme naději v tebe, vždyť naše duše touží po tobě.
(Iz 26,7-13)
Sobota - 14. 1. 2017
Ježíš řekl: Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte
a bude vám otevřeno.
(Mt 7,7-11)

Neděle - 15. 1. 2017
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)

