Ztiš se – najdi si místo a čas, kde se můžeš ztišit, kde můžeš být sám.
Pomoci Ti může zapálená svíčka, ikona, prostý kříž. Něco na čem může spočinut Tvůj pohled a co Ti připomíná Boží přítomnost.
Pozvi Hospodina – Pros, ať Duch Boží otevře Tvé srdce, pros o jeho zvláštní přítomnost, pros, abys porozuměl/a, co Ti chce Bůh svým
slovem říct. Stůj před Pánem v pravdě, s tím, co máš právě v srdci.
Čti – text z Písma, vybraný pro ten den. Čti jej několikrát, aby k Tobě mohl promluvit.
Zamysli se – Je tu zaslíbení, které se mě týká a mohu si jej přivlastnit?
- Je tu příkaz, který mám uposlechnout?
- Je tu varování, kterého mám dbát?
- Je tu hřích, kterého se mám vyvarovat nebo jej vyznat?
- Je tu povzbuzení, které si mám vzít k srdci?
- Jsou tu slova chvály, k nimž se mohu přidat?
- Je tu popsána zkušenost, kterou jsem sám/sama zažil/a?
- Je tu pravda, kterou mám poznat o Bohu nebo o sobě?
- Je tu příklad, který mám následovat?
 Prober to s Hospodinem – Můžeš chvíli jen tak spočinout před Boží tváří, aniž by ses snažil/a formulovat svou modlitbu do slov. Nechat
na sebe Boží slovo působit, dovolit mu, aby se Tě dotklo, aby Tě zasáhlo, usvědčilo, povzbudilo, vyburcovalo, uzdravilo,…, aby ses skrze ně
setkal s Hospodinem. Můžeš děkovat, můžeš pozvat Pána do svých úvah o přečteném slovu.
Podtrhni, zapisuj – Verše, které Tě zvlášť osloví nebo Ti připadají důležité si můžeš v Písmu podtrhnout, popř. někam zapsat.
1.týden21.-27.11.
1.den Zj 21,5 Kde se On ujme vlády, tam tvoří všecko nové. Překoná Tvé představy, Jeho moc a možnosti proměnit náš život omezujeme jen
my. Může mnohem víc, než si myslíš, může změnit celý Tvůj život.
2.den 1Pt 5,7Ve Tvém obyčejném dni, uprostřed všedních starostí, mezi tvými spolužáky, kolegy v práci, v rodině, pod tíží povinností, právě
tam chce být tvým Králem. Jen tak obyčejně dnes odevzdej nějakou konkrétní starost Pánu. Vem jej za slovo, že mu na tobě záleží a „bere si
tvou záležitost na triko.“ Věř mu a nestarej se o danou věc. Jen mu ji dej.
3.den Za 9,9 Právě teď, znovu přichází Tvůj Král. Chce se s Tebou setkat.
4.den Př 22,19 Nechej na sebe dolehnout tuto pravdu, nech se poučit. Spolehni se na Pána ve zcela konkrétní věci.
5.den Ž 34,19Je blízko, stojí při tobě, ví o tvé radosti, zná tvé slzy. On jediný ví, on jediný skutečně rozumí.
6.den Job 22,24-25Odlož to, co je pro tebe nejdůležitější, čemu přikládáš největší váhu, čemu podřizuješ svůj život, čeho by ses jen velmi,
velmi nerad vzdával. Odlož do prachu svá zlatá zrnka. Odlož je k jeho nohám. Našemu životu nemá vládnout nikdo menší než Bůh. Nemáme
být otroky žádné stvořené věci ani bytosti. Pros o svobodu srdce, pozvi do svého života toho jediného Krále. Odevzdej mu konkrétní věci ve
svém životě, o nichž víš, že jsou pro tebe důležitější víc, než by měly.
7.den Neh 8,10 Raduj se, protože patříš Králi, který zvítězil. Tvým ochráncem je Bůh, který střeží tvé kroky, posílá své anděly, aby tě chránili
na cestě. Raduj se, protože jsi jeho milovaná dcera/syn. Nikdy se tě nevzdá. Žádný hřích nemá moc ani o píď zmenšit tuto Boží lásku k tobě.
2.týden 28.11-4.12.
1.den Zj 1,17-18 On je Pánem nad smrtí i životem. Celý lidský život je v jeho ruce. Vládne celým dějinám. Nepochopitelně je nad časem, zná
všechny okamžiky našeho života. A tento veliký Bůh, Tvůrce, Pán a Vítěz ti říká- NEBOJ SE!
2.den Jak 5,8Nevíme, kdy Pán přijde. Může to být dnes, zítra, za rok…nevíme. Co ale víme, je, že pak už „nedoděláme“ to, co jsme měli
udělat. Pak skončí čas k našemu pozemskému rozhodování, váhání a odkládání. První křesťané netrpělivě vyhlíželi Kristův příchod,
očekávali jej, těšili se na něj. Vyhlížím jej já? Co mi brání? Jsem připraven se s ním setkat?
3.den Lk 12,35-40Představ si, že zítra nastane poslední den Tvého života. Ježíš přijde podruhé. Nenech ve svém srdci zvítězit paniku, strach,
rezignaci. V pokoji si uvědom své resty, nedodělávky, dluhy, neodpuštění, útěky, ve vztazích, v práci,….Klidně si je sepiš. Zítra skončí Tvůj
pozemský život. Co jsi měl udělat a neudělal? Co Tě bude nejvíc mrzet? Vyber jednu věc a zkus ji zítra uvést na pravou míru. Jeden dluh,
jeden těžký vztah,…
4.den Lk 12,13-21Tvůj život není zajištěn tím, co máš. Nevíš, kdy skončí Tvůj život zde na zemi, nevíš, kdy tě Pán zavolá.
5.den Ž 90,12Dar nového dne není samozřejmost. Co s tímto darem uděláš? Už nikdy tento den nedostaneš. Je jediný v Tvém životě. Kolik
jich ještě bude? Zkus jej prožít s tímto vědomím – nevím, kolik dnů mi Pán ještě dá, nechci jej promarnit, ale využít. Pros Pána, ať Tě vyvede
z jakéhokoli poflakování a prázdnoty a ukáže kudy. Pros o srdce vnímavé.
6.den Ž 91 Zůstaň u verše, který je pro tebe důležitý. Nech se jím oslovit, buď s ním.
7. den Vrať se k textu, který Tě oslovil.
3.týden 5.-11.12.
1.den Lk 21,17-19 Možná už máš zkušenosti s tím, že se ti kvůli víře někdo posmíval nebo zažíval jiná příkoří; „zhoustly“ vztahy v rodině
nebo se v práci při setkání s tebou kolegové shovívavě pousmějí. Možná si taky uvědomuješ, že někdy jsi víru raději zapřel abys vyklouzl
z náročné situace. Nikdy nebudeš schopen svědčit o Ježíši z vlastní síly. Polož dnes před Něj celou svou ubohost, svou slabost a nevěrnost. Ať
On sám tě naplní a posílí tvé srdce. On sám ti dá ta pravá slova svědectví. S Ním na to máš.
2.den Lk 18,27 Spolehni se dnes na tuto pravdu. Připomeň si ji přes den.
3.den J 16,33 Jen Ježíš může naplnit tvé srdce pokojem. Jen On ti může dát skutečnou odvahu a sílu.
4.den 1Pt 3,14-16 Neboj se, neboj se těch, kteří tebou pohrdají, posmívají se ti, vylučují tě, straní se tě,..pros Pána o pokoj a ta pravá slova.
Buď otevřený tomu odpovědět, až se tě někdo na víru zeptá. Neztrácej naději, budeš-li odmítnut.

5.den 1Pt 5,8-11Odvahu! V žádném soužení nejsi sám/sama. A navíc, patříš Tomu, který už zvítězil.
6.den Žd 12,1-2 Nehleď na svou slabost, na svá omezení, limity. Nezkoumej, kolik máš sil a jak moc si věříš. Koukej se na Ježíše. Věnuj mu
svou pozornost. Uprostřed své slabosti pohlédni na Něj, který ví, co je slabost, který sám je tvojí silou. Očekávej od něj. Neboj se.
7.den Žd 13,5 Vryj si tento verš do srdce. Vracej se k němu, tolikrát, kolikrát potřebuješ. Nechej jej znít ve svém srdci.
4.týden 12.-18.12.
1.den Iz 11,1-5Ten, jehož příchod ohlašovali proroci a očekával celý Izrael, přišel. Sestoupil do naší bídy, slabosti. Přišel a žil uprostřed
nás. Uzdravoval, osvobozoval, mluvil o Otci a celým svým životem na něj ukazoval. A toto vše není minulost, o které si sem tam něco
přečteme v Písmu. Je to pravda, která se týká i nás. I dnes je toužebně očekáván Spasitel, ten, který uzdraví, vysvobodí, daruje život, zažehne
světlo. A stejně jako tehdy i dnes přichází. Znovu sestupuje do naší slabosti, bídy, sklání se k nám hříšným lidem…..a jedná, a proměňuje náš
život.
2.den Iz 8,17Očekávej Boží příchod, do každé své slabosti, temnoty, hříchu, hledání, samoty,…..očekávej, on rozhodně přijde a chce jednat i
ve Tvém životě.
3.den Iz 9,1Žádná tma není tak temná, aby ji neprozářilo Světlo.
4.den Iz 35,4Nejsi zapomenut/zapomenuta. Neboj se.
5.den Iz 59,1On skutečně může.
6.den Iz 61,1-3 Představ si, že Pán stojí před tebou a tato slova říká tobě osobně. Přivlastni si je, zda přijmeš jeho nabídku, je jen na tobě.
7.den Vrať se k textu, který tě oslovil.
5.týden 19.-25.12.
1.den Lk 1,26-38 Bůh si vybral Marii z Nazareta a ona souhlasila. Skrze ni se Bůh narodil na tento svět. A Bůh znovu volá, tentokrát Katku
z Prahy, Martina z Brna, Petra z Liberce, Anežku z Ostravy, Honzu z Plzně, Terezku z Budějovic, Ondru z Hradce, Mílu z Pardubic, Tondu
z Olomouce, Patrika z Varů, Jitku z Vodňan, Janu z Neratovic, Františku z Přibyslavi, Moniku z Brodu, Pavla z Třebové….volá právě tebe,
aby se skrze tebe nově narodil uprostřed tvé rodiny, mezi tvými blízkými, dokonce i ve škole, kam chodíš, v práci. On je schopen použít i
velmi nešikovný nástroj. Záleží jen na tobě, zda přijmeš.
2.den Iz 40,3-5 Očekávej jeho příchod. Bůh sám ať připraví tvé srdce. Ať ti on sám ukáže nerovnosti a údolí, jež je třeba srovnat. Dovol mu
to.
3.den Iz 40,9-10 Malé dítě, přesto přichází s mocí. Bezmocný a přesto Vládce vesmíru. Ani tvůj život se mu nevymkl z rukou.
4.den Za 2,14Místo „sijónské dcery“ dosaď své jméno, protože i tobě platí toto slovo. I uprostřed tebe chce přebývat Bůh.
5.den Mt 2,6 Žádné místo není tak malé, aby se v něm nemohl narodit Bůh. Pros jej, aby se narodil i v tvojí rodině, uprostřed tvých
nejbližších. Ať je ve středu Vánoc skutečně živé betlémské Dítě.
6.den J 1,5 Ani tvoje tma jej nepohltí.
7.den Lk 1,46-55 Zůstaň u verše, který tě oslovil, který tě zasáhl nebo si zvol ten, který je ti blízký.
6.týden 26.12-1.1.
1.den Mt 2,6 Ježíš se narodil v Betlémě, kterým židé opovrhovali. Možná že i Tebou druzí opovrhují, pohrdají Tvým životem, neznají Tvé
srdce. Pro Boha je Tvůj život natolik důležitý, že se chce narodit právě ve Tvém srdci.
2.den Ez 36,11b Možná jsi o Vánocích zažil velkou štědrost; dostal jsi dárky, které jsi chtěl, společná večeře byl krásný zážitek společenství
rodiny, viděl jsi se s přáteli; Bůh chce být ještě štědřejší. Očekávej.
3.den Sir 7,32 Měj otevřenou dlaň, daruj volný čas, svou pozornost, konkrétní pomoc, ustup v něčem druhému.
4.den Lk 17,21 Mezi námi – narozený do naší chudoby, bídy. Ve Tvé slabosti, rezignaci, v hříchu, v beznaději a strachu, ve smutku a
bolesti,.... tam všude stojí s Tebou.
5.den 1J1,5 Je světlem v každé temnotě. Neexistuje tma, kterou by nemohl prozářit.
6.den 1J2,8 I ve Tvém životě tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Vrať se k němu.
7.den Mt 12,21 V jeho jménu, v tomto malém dítěti je i tvoje naděje.
7.týden 2.-8.1.
1.den Mt 11,25.26 Obyčejným pastýřům se zjevil, ti jej uviděli. Maličkým se zjevuje i dnes, slabí a hříšní jej potkávají ve svých každodenních
starostech i radostech. Setkej se s ním dnes cestou do kostela, při vaření nebo na procházce, při čekání na zastávce autobusu.
2.den Sir 18,16.17Promluv dnes laskavě a s trpělivostí s někým, koho ti Pán pošle. Pros o dar vlídnosti.
3.den Mt 2,2 Kde je, abych se mu poklonil, vyznal ho jako Pána a Boha. Kde je Bůh v mém životě?
4.den Mt 2,11 Donesli dary, to nejvzácnější, co měli a sklonili se před ním.
5.den Mt 2,13-23 Jeho narození provázelo krveprolití. I ve tvém srdci může provázet Kristovo narození řádná bitva a vraždění, boj a
divočina... Ale Bůh se o tebe postará. Obhájí si svoje dílo, stejně jako si obhájil život Ježíše.
6.den Sir 23,4 Nikým nepohrdej. Pokud víš o někom, kým máš sklon pohrdat, žehnej mu, případně pro něj udělej něco dobrého.
7.den J 1,16 milost za milostí dostáváš od Boha, každý den.
8.týden 9.-15.1.
1.den Iz 51,3 Toto zaslíbení platí i pro tebe, pro všechna místa v tvém životě, jež jsou v troskách, všechny pouště a suchopáry.
2.den Ž 109,30.31 Ve chvíli, kdy sami sebe odsuzujeme, bereme si naději, Bůh nás zachraňuje před námi samotnými.

3.den Ž 119,41 dnešní verš si můžeš zapamatovat a občas se k němu přes den vracet, využít jej jako modlitbu, jako zvolání, nejen v čase, kdy
je ti úzko.
4.den Sir 2,10 Svěř se s důvěrou tomuto milosrdnému Bohu.
5.den 1Kr 2,2.3a Zkus dnes statečně, s věrností a hlavně s Ním dělat to, co ti svěřil Bůh; naslouchat svým učitelů, modlit se za spolužáky,
dodržovat pracovní povinnosti, neutéct z práce před koncem pracovní doby a přijít také včas, internet s tvými oblíbenými stránkami navštívit
až splníš své povinnosti, splnit, co jsi slíbil doma...
6.den Iz 26,13 Nech ležet před křížem vše, co ti vládne, vše, z čeho sis udělal bůžka nebo to, co tě nějak zotročuje, nějak ti vládne. A mohou
to být zcela malé nenápadné zvyky a vyjeté koleje - oblíbené oblečení, které když nemáš, nejsi ve své kůži, ranní káva, bez které umíš být
docela protivný/á na všechny okolo, oblíbený druh pečiva, který zrovna dnes už není,...
7.den Vrať se k textu, který tě oslovil.
9.týden 16.-22.1.
1.den Lv 20,26 On si tě vybral, abys mu zvláštním způsobem patřil/a, abys byl/a svatý/á. Opři se o tuto pravdu, že ty osobně patříš Bohu. Jsi
pod jeho ochranou.
2.den Ž 40,12 Nikdy ti neodepře své slitování.
3.den Lk 12,32 Možná jsi nejslabší, ne příliš schopný, .... I pro tebe platí toto slovo i tobě patří království.
4.den Jud 9,11Toto je Bůh, kterému patříš. Nemusíš být bezchybným supermanem.
5.den 1Pt 3,14-16 Buď svědkem. Svěř se v tomto směru Božímu Duchu, ať tě vede on sám. Neboj se vydat svědectví i když třeba nebude
přijato.
6.den Iz 26a Chceš-li, přijmi tento verš jako modlitbu dnešního dne. Možná je pro tebe vyjádřením vděčnosti a ochoty dál hledat Jeho tvář,
kráčet po jeho stezkách a možná bude vyjádřením bolesti a smutku, únavy, kdy hledáš a nenacházíš, ptáš se a nikdo neporadí, voláš a je
ticho. Dej v tomto textu prostor volání tvého srdce.
7.den Sir 2,1-6 Zůstaň u verše, který je ti blízký.
10.týden 23.-29.1.
1.den Iz 12,6On je v tvém středu, v tvém srdci, ve tvém životě. Ano, právě uprostřed tvých starostí, tvých proher. Nezapomněl na tebe,
nepohrdá tebou.
2.den 1Par 28,20 Neboj se, je s tebou. Tam, kde stojíš, stavíš i ty jeho chrám, konáš jeho dílo uprostřed lidí. On ti žehná.
3.denJer 46,27 I když jsi daleko když s Bohem nemluvíš když kráčíš pryč od něj i když setrváváš v hříchu, toto slovo je určené i tobě.
4.den Sir 11,7.8 Zkus se dnes zcela prakticky řídit Sirachovcovou radou. Svěř Pánu všechna setkání, všechny možné konflikty, všechna svá
slova, svá ústa.
5.den Job 35,14b I tvá pře, záležitost je před Ním. A věř, že Bůh se nenechá zahanbit.
6.den Sir 4,28Zkus se dnes postavit za pravdu v nějaké konkrétní věci, třebas zcela malé. Zkus riskovat nepochopení, posměch,…. V jeho
síle.
7.den Vrať se k textu, který tě oslovil.
11.týden 30.1.-5.2.
1.den Ž27 Pomodli se pomalu celý žalm a pak zůstaň u verše, který tě oslovil.Opakuj si jej stále dokola, nech jej sestoupit do srdce, zůstaň
s ním v tichu,…..,způsob záleží na tobě.
2.den Ex 23,20 Bůh posílá svého anděla, aby tě chránil, ukazoval ti cestu. Jde s tebou, každý okamžik tě doprovází Boží posel.
3.den Lv 10,3 Ve tvém životě, ve tvých vztazích chce Bůh dosvědčovat svou svatost, na tobě se chce oslavit, při tobě bude stát a ty zakusíš
jeho věrnost. On sám bude jednat.
4.den Dt 3,22 Vydej dnes Pánu všechny své strachy.
5.den Sir 34,13Kde je tvá naděje? Ve své beznaději, rezignaci, zoufalství nebo povrchním plácání se odnikud nikam svěř se jediné skutečné
Naději. Riskni to a odevzdej mu vše, s čím si nevíš rady a co ti bere naději. On zachraňuje.
6.den 1 Mak 2,61-62 Neboj se řečí, pomluv, nepříjemných ataků, manipulací,…Čel jim v Boží zbroji, s jeho mocí. Jemu je hned svěřuj,
nenech se zasáhnout, pros o pokoj, který ti žádný útok proti tobě nevezme.
7.den Sir 7,27 Žehnej dnes svým rodičům a zkus na nich spáchat nějaký dobrý skutek.
12.týden 6.-12.2.
1.den Ž 109,21-22 V každém tvém ponížení je s tebou; on jediný skutečně ví, jak hluboké jsou tvé rány, on chce i na tobě ukázat své
milosrdenství.
2.den Sir 4,31Pros dnes o štědré srdce, ať nemyslíš tolik jen sám na sebe. Všímej si okolí, lidí, které potkáš, daruj, co je v tvých možnostech
darovat. Může to být čas na rozhovor, kdy někoho vyslechneš, to, že někoho doprovodíš nebo že doma uklidíš, nakoupíš…
3.den Ž 148,13 Jeho jméno je vyvýšené; nad tebou tvým životem, tvými povinnostmi, radostmi i starostmi. On je ten, který je skutečný Pán.
4.den Zach 8,13 Jsi povolán k tomu stát se požehnáním mezi druhými. On na to má. Neboj se.
5.den Sir 7,13 Kde všude jsi si zvykl na lež? Na mírné přehánění, když něco vyprávíš, na lži rodičům o tom, kde jsi byl, na vymazávání
historie chceš-li skrýt, které stránky jsi na netu navštívil, šíření pomluv, jejichž pravdivost je pochybná, zbabělé výmluvy místo férového
jednání, okřávání a vymýšlení důležitých důvodů, když se ti někam, nechce… Pros o čisté srdce o odvahu k pravdě. Zkus dnes mluvit a jednat
pravdivě. Zdrž se všech lží a polopravd, raději mlč, než bys lhal, snaž se jednat přímě.
6.den Oz 2,21-22Po milosrdenství a věrnosti, podle slitování, podle jeho práva, které osvobozuje vězně, poznáš Hospodina.

7.den Ez 3,14 Navzdory různým emocím, které prožíváš, Hospodin je s tebou, jeho ruka na tobě pevně spočívá.
13.týden 13.-19.2.
1.den Př 3,5-6 Důvěřuj, krok za krokem důvěřuj, každý okamžik znovu a znovu důvěřuj, on sám bude jednat.
2.den Ž 73,26 Opři se o něj skutečně jako o skálu, skálu svého srdce.
3.den Ř 4,18 Abraham navzdory všemu uvěřil Bohu, měl naději tam, kde lidsky již naděje nebylo. Navzdory realitě, zcela bláznivě.
4.den Bar 6,6 Hospodinův anděl je s tebou, nejsi sám, jsi pod jeho ochranou.
5.den Př 10,12 Pros o lásku k druhým. Zkus svou láskou dnes skrýt některá přestoupení svých bratří a sester. Zkus je nekomentovat, nedrat
se o svá práva, přijmi fakt, že nejsi nejdůležitější,….
6.den Ž 57,11Jeho milosrdenství k nám překonává všechny naše představy, „sahá až k nebi“, nikdo z nás nevidí jeho konec. Největší možná
velikost, kterou dokázal starozákonní člověk vyjádřit – až k nebi. Uvěř této pravdě; jeho milosrdenství k tobě sahá až do nebe, do mraků jeho
věrnost k tobě.
7.den Vrať se k textu, který byl pro tebe důležitý.
14.týden 20.-26.2.
1.den Ez 36,25-27 Pros dnes o dar nového srdce, které může dát jen Bůh. O srdce živé, o srdce z masa. Pros o dar Ducha, který Ti vloží do
srdce Boží zákon a touhu po něm, uschopní Tě kráčet po jeho cestách.
2.den Sir 28,1-7 Žehnej dnes těm, kteří ti ublížili, na které jsi naštvaný/á. Nečiň tyto věci na sílu, sám, ale pros o Božího Ducha, aby on sám
to v tobě vykonal, ať on sám ti vleje lásku k lidem, učiní tvé srdce milosrdným a soucitným. Je-li to možné usmiř se s tím, s nímž jsi ve sporu.
3.den Tob 4,21Neboj se hmotného nedostatku. Ten, který je jediným pravým bohatstvím ví, co potřebuješ.
4.den 1Kor 7,23Kristus nás vykoupil, abychom byli svobodní. V Něm svobodní. Odevzdej dnes Pánu všechny, kteří tě zotročujíš a vůči
kterým nejsi svobodný/á. Může to být nadřízený v práci, kterého se bojíš nebo s ním nesouhlasíš a neumíš mu to říct. Mohou to být kamarádi
a známí, které napodobuješ a stále v něčem „doháníš“ a s nimiž se srovnáváš a bez nichž nedokážeš být. Může to být nezdravý vztah,z něhož
nedokážeš odejít a kterého se nechceš vzdát, který tě ale odvádí od Pána,….Pros o svobodu, Boží svobodu pro sebe. Dovol mu jednat. Svěř
mu vztahy, v nichž nejsi svobodný/á.
5.den Sk 23,11Svědčit i v Brně, v Praze,v Olomouci, Ostravě, v Broumově, Chebu, Teplicích, v Pzni, Budějovicích, ve škole, v práci, doma,
svědčit o Něm. Znamená to být s Ním. Opřít se o něj, znova a znova se k němu vracet, nechat se oslovovat jeho přítomností ve svém životě.
Protože pak je tvé svědectví skutečně živé, nejen naučná fráze. Buď s Ním, ve všem, co tě dnes potká.
6.den J 3,30 Jak by v té či oné chvíli jednal Ježíš? Je tenhle nápad veden Jím nebo jen mým sobectvím, pohodlností a leností? Zkus aspoň
jednou tento den zapomenout na sebe, nejednat jen dle svých představ.
7.den 2Kor 12,7-10 Když jsi slabý/á, vrhni se do jeho náruče, spolehni se na Něj. On může a chce v tobě a skrze tebe vykonat veliké věci
navzdory tvé slabosti, tvému hříchu. Nepřestáváš být vzácný/á v jeho očích.
15.týden 27.2.-5.3.
1.den Ž 146 Zůstaň s veršem, který je ti blízký
2.den Ž 69,34 On slyší. Není hluchý k nářku lidského srdce.
3.den 2Par 32,7-8 Neboj se všech lidských pletich e jednej přímě, ačkoli máš proti sobě mnohdy celý dav. S tebou kráčí Hospodin.
4.den Lk 10,36-37 Prokaž dnes někomu milosrdenství. Nech se vést Pánem, ať Ti sám ukáže člověka a buď všímavý/á.
5.den Neh 6,9 V omrzelosti, zevšednění, rezignaci, v únavě a vyčerpání, ve zvyku a nudě, ve stavu bez nálady a bez chuti jít dál, Bože posilni
mé ruce v jednání, posilni mé srdce v rozhodnutí se pro Tebe.
6.den Ř 8,26 On ti přichází na pomoc v tvé slabosti.
7.den Vrať se k textu, který byl pro tebe důležitý.
16.týden 6.-12.3.
1.den Bar 5,1-4 Místo slova „Jeruzaléme“ můžeš dosadit své jméno. Toto zaslíbení platí i Tobě.
2.den Sk 18,9-10 Neboj se a budeš-li mít příležitost svědčit, odpověz po pravdě. Neboj se jít proti většině. Pros o Ducha svatého, abys
nepropásl příležitost, kterou Ti Pán pošle.
3.den 1Te 5,5Jsi Boží syn/dcera. I když se okolnosti tvého života mohou tvářit jinak a ty neprožíváš žádnou jistotu, přesto je to pravda. Křest
je nesmazatelné znamení Božího dítěte. I kdybys padl/a na samé dno, i kdybys spáchal/a všechny hříchy, nepřestáváš být jeho dítětem a On se
k Tobě vždy přizná, vždy pozná tvou tvář.
4.den Zj 2,3-5Pros dnes o obnovení daru lásky k Bohu, o obnovu celého vztahu k němu, protože prvotně o tom je doba postní. Nemá to být
soutěž v množství půstů, almužen a jiných dobrých skutků, které po zbytek roku opomíjíme. Je to čas lásky, čas obnovení vztahu. Všechny
výše zmíněné skutky vyrůstají z tohoto vztahu, jsou odpovědí na Boží lásku. Otevři se dnes jeho lásce, otevři se Božímu přijetí.
5.den Zach 2,9 On sám se tě chce ujmout a chránit tě, On sám se chce oslavit ve tvém životě.
6.den Abk 3,17-19 I když se nedostanu na vysokou, nepřijmou mě v zaměstnání, o něž se ucházím, nedostanu prémie, pohrdnou mnou mí
„přátelé“, má rodina mě nepochopí…navzdory všemu a uprostřed toho všeho chci chválit a vyvyšovat Pána, on je můj Bůh i uprostřed
soužení.
7.den Ag 2,4-5Neboj se vykročit, neboj se vydat na cestu, neboj se pustit do díla.
17.týden 13.-19.3.
1.den Mich 7,8 Neexistuje tma, v níž by On nebyl světlem. Ani tvoje temnota pro něj není tak temná, aby v ní nemohl zazářit.

2.den Nah 1,7 On není hluchý k tvému volání.
3.den J 7,37-39 Přijď k Němu, volej k Němu ve své žízni. On sám je voda živá. Riskni to, On zná tvé vyprahlé srdce.
4.den Bar 4,2-3Vydej se a jeho září, dovol mu, aby tě oslovil. Nevzdávej se své slávy a důstojnosti Božího dítěte.
5.den J 8,11On tě neodsuzuje.
6.den Sk 4,12Neztrácej čas ani síly hledáním jiné „spásy“, pomoci. Není nikdo jiný. Není nikdo jiný, kdo by za tebe položil svůj život.
7.den Vrať se k textu, který tě oslovil.
18.týden 20.-26.3.
1.den Sk 5,41Neseš-li potupu a posměch pro Ježíšovo jméno, pokud čelíš nátlaku z jakékoli strany proto, že jsi křesťan, pros o přímluvu
apoštoly, kteří trpěli pro Ježíšovo jméno, kteří byli ochotni raději ztratit život, než ztratit Krista.
2.den Ř 8,15-17 Jsi syn/dcera Boží. Máš důstojnost Božího dítěte, královského syna, dcery.
3.den Bar 4,28 On se ti dá nalézt.
4.den Ř 8,31-39Spolehni se na tuto pravdu, nově se pro ni rozhodni, opři se dnes o ni.
5.den 1Kor 13,7 Boží láska k nám vydrží, vytrvá, ať se děje cokoli.
6.den Mich 7,6-7 Těžké a často až divoké rodinné vztahy nejsou žádnou novinkou, mluví o nich nejen prorok Micheáš. A stejně tak
skutečnost, že jediný, kdo nás z nich může vyvést, kdo nás učí v pravdě milovat druhé a odpouštět a kdo nás k tomu uschopňuje, je Hospodin.
Svěř dnes Pánu svou rodinu – rodiče, manžela, manželku, děti, sourozence, prarodiče,….zvlášť ty, s nimiž máš těžké nebo pošramocené
vztahy. Tvůj Bůh tě vyslyší.
7.den Kol 3,12-14 Pozvi dnes Ježíše do vztahů, které žiješ. Ať tě On sám vede, abys byl soucitný, milosrdný, abys odpouštěl a byl k druhým
dobrý.
19.týden 27.3.-2.4.
1.den Jk 1,19Dej si dnes záležet ne tom abys víc naslouchal druhým, než sám mluvil o sobě.
2.den Žd 13,8 Bůh nemění názory a postoje jako ponožky, tak jako my lidé. Co o sobě zjevil v Písmu je stále platné i dnes. Jeho věrnost
k Tobě zůstává stálá.
3.den Jer 2,13On zná Tvé žíznící srdce. Zná tvé bloudění v poušti všedních dnů, zná tvou únavu, tvé útěky. On je voda živá, je odpočinkem
znaveným, cestou všem bloudícím, posilou všem vyčerpaným.
4.den 1J4,20 Vyznej Pánu vztahy, v nichž nemiluješ. Dej mu je a otevři se jeho Duchu. Nech se vést ve svých vztazích, neboj se růst v lásce,
což někdy bolí.
5.den Kol 4,5-6 Pros dnes o dar slova, ať víš jak ke komu promluvit a neboj se začít mluvit.
6.den Jak 2,14-26 I když text již znáš, pročti si jej pomalu znova. Zůstaň u verše nebo odstavce, který tě osloví. Udělej dnes něco konkrétního
pro druhé. Zkus být vynalézavý/á a nedat pouze nějaký ten drobák do kasičky. Vyber si konkrétního člověka a spáchej na něm konkrétní
dobro. Zkus si uvědomit, že právě v tomto člověku čeká na tvé obdarování Bůh.
7.den Vrať se k textu, který tě oslovil.
20.týden 3.-9.4.
1.den 2K 22,19 …protože Tvé srdce zjihlo, protože ses pokořil před Hospodinem… Bůh nikdy nebude jednat ve Tvém životě „na sílu“, nikdy
Tě nezlomí. Čeká na Tvé pozvání.
2.den Ž 6 Zůstaň u verše, který je Ti blízký. Pokud dnešní žalm tzv.není pro Tebe, pros o milosrdné srdce a zkus dnes být nablízku někomu,
kdo je nešťastný apod. Nech si Pánem ukázat, komu máš prokázat milosrdenství.
3.den Iz 48,20-21 Neboj se opustit zemi otroctví, neboj se vykročit novou cestou, do země zaslíbené, protože On je s Tebou a postará se o
Tebe na všech pouštích života.
4.den Jer 39,18 Zůstaň s dnešním veršem, opři se o něj v průběhu dne.
5.den Ez 11,16 Kdekoli se nacházíš ve vyhnanství, kdekoli se cítíš jako v cizině, kdekoli prožíváš nepřijetí, odsouzení, vyloučení,….,všude
tam je Hospodin sám Tvou svatyní.
6.den Dan 10,11 Zastav se a naslouchej ve svém srdci, co říká Bůh Tobě na místě, kde stojíš?
7.den Oz 1,7Často si představujeme Boží vysvobození a záchranu velkolepě, čekáme, že proběhne nějak viditelně, nezpochybnitelně, nejlépe
se zjevením, případně během nějaké modlitby, kdy se stane zázrak,….Naše záchrana je ale v Něm, ne ve vnějších věcech, ale v rozhodnutí pro
něj. On nás zachrání, uzdraví, osvobodí, ne lukem, mečem a válkou, ale sám svou přítomností. Ne nějakými velkolepými vnějšími věcmi. Až
On bude chtít, způsobem, kterým bude chtít.
21.týden 10.-16.4.
1.den Jer 15,20 Opři se dnes o toto zaslíbení, spolehni se na ně. Budeš prožívat útlak, útoky, příkoří, nespravedlivá obvinění,…,ale On je
s Tebou! Neboj se.
2.den Pl 3,52-66 Truchlivé texty knihy pláč odrážejí dobu po vyvrácení Jeruzaléma Babylónem. Možná že i tvůj opečovaný a „nedobytný“
Jeruzalém leží vyvrácen v troskách, to, co ti bylo nejcennější, už není. Ale stejně, jako vyvrácení Jeruzaléma nezabránilo Bohu naplnit
zaslíbení, daná Izraeli, i z trosek tvého života buduje Bůh živý chrám, vprostřed tvého pádu, krachu, kapitulace , neúspěchu, tragédie…je On
sám Životem.
3.den Oz 2,21-22 Spolehni se na Něj.
4.den 1Kor 7,23 Komu otročíš? Čí názory jsou pro Tebe směrodatné? Proč se bojíš? Pros dnes Pána o svobodu. Ať On sám osvobodí tvé
srdce od nezdravé závislosti na druhých lidech.

5.den 1Kor 16,13 Pros dnes o statečné a odvážné srdce. O odvahu k věrnosti, vytrvalosti, o odvahu promluvit nebo mlčet. Pros také za
pronásledované křesťany, jim vyprošuj odvahu a věrnost Kristu.
6.den 2Kor 5,19-20 Co brání tvému smíření, s Bohem, s lidmi?
7.den Vrať se k textu, který byl pro tebe důležitý.
22.týden 17.-23.4.
1.den Iz 49,15-16 Dnešní den se při nedělní liturgii v katolických kostelích čtou pašije, slyšíme o umučení Kristově. Skrze kříž, vyryl si Tvé
jméno do dlaní. Nesmazatelně, navždy, nikdo je už nevymaže. Bohu se nikdy nestane, že by si nemohl vzpomenout na Tvé jméno. Nikdy.
2.den J 12,24 Zemřít….svým představám, plánům, své zajištěnosti, svému pohodlí a sobectví. Pros Pána, ať Ti on sám ukáže, čemu
konkrétně máš dnes zemřít.
3.den Iz 51,3 Všechna tvá místa, jež jsou v troskách.
4.den Iz 54,6 Hospodin nečeká, až budeš dokonale šťastný/á, v dobré náladě, až budeš mít zcela vyřešený svůj život. Povolává tě právě teď,
v tvé samotě, v tvé opuštěnosti, v tvém hříchu. Povolává tě i když tě ostatní zavrhli.
5.den Žd 13,13-14 Vyjdi s ním.
6.den Iz 53,4-12 Zůstaň s veršem, který tě osloví.
7.den Ž 27 Zůstaň u verše, který je ti blízký.
23.týden 24.-30.4.
1.den Kaz 10,4 Modli se dnes za své představené, nadřízené, šéfy… Svěř Pánu řešení všech konfliktů, nejednej jen ze své síly, jen ze svého
hněvu,… Pros o moudrost a dar Ducha Svatého, pros o odvahu jednat férově, jednat s úctou a neponížit druhého.
2.den 2K 18,5-7 Dnešní text je svědectvím o Chizkijášově věrnosti Hospodinu. Navzdory tomu, že byl vysoce postaven – byl judským králem
–zachovával Boží příkazy. Nepodlehl tlakům tehdejší kultury a modlářství, nedbal na lidské ohledy a obavy – co si o mně budou myslet,
říkat,…- a neohlížel se ani na to, co se o něm mohlo povídat u dvora, totiž že je fanatik, že to moc přehání,.. Svěř se dnes Pánu, pros o milost
věrnosti a dar svědectví. Ať tě posílí Pán do situací, kam tě posílá. Jdi v jeho moci a spolehni se na něj.
3.den Job 6,14 Komu odpíráš své milosrdenství ty?
4.den Ž 139,11-12 Žádná temnota pro Něj není příliš temná. Žádná. Je Vítězem nad každou tmou. On je skutečným Vítězem.
5.den Př 3,3 Pros dnes Pána o milosrdné srdce a neboj se jednat milosrdně. Pros Ducha Svatého, ať tě vede On sám, ať tě On sám učí
milosrdenství žít. Ať ti sám ukáže, kdy to možná znamená mlčet, kdy naopak něco říct nebo něco udělat. Buď dnes milosrdný/á.
6.den Iz 7,9b Komu věříš, na co spoléháš? Očekávej od Pána dar víry a pros o něj.
7.den Dan 10,19 Vzchop se.
24.týden 1.-7.5.
1.den J 7,37-39 Ve své žízni a vyprahlosti běž za Tím, kdo Jediný ji skutečně může utišit.
2.den J 6,67-69 Ke komu chceš jít? On je Život.
3.den Kol 2,6-7 Žij s Ježíšem svůj každodenní život, mluv s Ním o svých radostech i starostech, stůj před Ním takový/á jaký/á jsi, ení třeba
žádného divadla a siláckých póz, nemusíš se bát toho, jak budeš vypadat, co si o tobě pomyslí. Na Něj se spolehni,o Něj se opři.
4.den Fil 4,13Jen v jeho síle.
5.den 1Te 5,5 Jsi synem/dcerou světla, dítětem Božím, královským synem, dcerou.
6.den Zj 3,20 Tluče i u dveří Tvého srdce. Právě teď.
7.den Vrať se k textu, který tě oslovil.
25.týden 8.-14.5.
1.den J 11,43Místo Lazarova jména dosaď svoje a dovol dnešnímu slovu, aby tě skutečně zasáhlo. I ty jsi volán/volaná ze smrti k životu, i
z tvého hrobu, ať už je jím cokoli, Ježíš odvalil kámen a volá tě jménem.
2.den Ř 5,6-8Bůh nečekal, až se „polepšíš“. Zemřel za tebe i když sis to nezasloužil/a, protože chtěl. Protože chtěl tebe, protožes mu za to
stál/a a navěky stojíš.
3.den Mt 14,22-33 Chceš-li kráčet po vlnách, musíš vystoupit z lodi.
4.den Lk 24,49 Pros o dar Ducha, pros ať tě Pán sám vyzbrojí svou silou.
5.den J 21,17 Jak odpovíš na Ježíšovu otázku ty?
6.den Sk 1,4-5Pros o Ducha svatého, protože Pán jej chce dávat.
7.den Sk 5,20Zvěstuj slova života tomu, koho ti dnes Pán pošle do cesty.
26.týden 15.-21.5.
1.den Sir 29,10Kdys naposled někomu něco nezištně daroval? Zkus to udělat nyní, obdarovat někoho, kdo je v nouzi. Dej prostor své
fantazii.
2.den Lk 6,28Pomodli se dnes za toho, koho fakt nemusíš. Přes veškerý odpor, ať je to spolužák, učitel, nadřízený, podřízený,….mu požhnej
a na setkání s ním vyraz vyzbrojen/a Boží mocí, nejen oděn/a do svých emocí.
3.den Ž 42 Zůstaň u verše, který je ti blízký.
4.den Ez 34,11-12 On tě vyvede z každého tvého zajetí, vyvede tě z cizí země, v níž bloudíš.
5.den Jer 3,22On vyléčí všechny tvé pády.
6.den Př 29,25 Je nějaký člověk, do něhož vkládáš svou naději? Od něhož očekáváš velmi, velmi mnoho nebo kterého se vlastně bojíš? Vyvyš
dnes Pána nad tohoto člověka. Pros o svobodu Božího dítěte, které nemusí otročit žádnému stvoření.
7.den Vrať se k textu, který byl pro tebe důležitý.
27.týden 22.-28.5.
1.den J 15,4-5 Bez něho nemůžeš činit nic.

2.den J 14,26 Pros, ať tě Duch svatý sám vyučuje, vede, ukazuje cestu. Ať Tě učí, kdy mlčet a kdy mluvit, ať se dotkne tvého srdce a promění
ho.
3.den J 16,20 On promění každý tvůj zármutek v radost.
4.den J 14,16-17 Duch svatý je stále s námi. Není ani minuta, kdy bychom byli ponecháni jen sami sobě, bez jeho pomoci. Spolehni se na
něj.
5.den J 14,27 Cokoliv ti bere pokoj a vhání tě do strachu, úzkosti, věčného neklidu a nepokoje, není od Boha. Jemu svěř své cesty.
6.den J 17,13-19 Svěř se Ježíši. Prosil za tebe, abys obstál/a v tomto světě. V Jeho jménu obstojíš.
7.den Ř 2,29 Pravý křesťan není ten, kdo plní všechny skutky zákona; chodí denně do kostela, čte denně Písmo, modlí se růženec, dává
almužny a pravidelně se postí a vůbec se „chová slušně“, ale ten, kdo si nechal zlomit srdce jeho láskou, kdo před Bohem vyznal, že je
nehodný hříšník, kdo velmi dobře ví, protože to zažil, že nemůže vůbec nic a že vše musí očekávat od Božího milosrdenství, od jeho lásky.
Ten, kdo všechno vsadil na tuto jednu kartu.
28.týden 29.5.-4.6.
1.den Ř 8,14-17 Jsi Boží dítě, přijaté a milované Boží dítě. Toto je pravda o tobě. Ne až budeš lepší, nebudeš hřešit (aspoň ne tolik…). Právě
teď, takový/á jaký/á jsi. Právě teď a navěky jsi milované Boží dítě.
2.den Ř 8,31-39 Vyber si verš, který je ti nejbližší a u toho zůstaň.
3.den 1 Kor 14,33 Odkud pramení Tvůj zmatek? Nech ho ležet pod křížem.
4.den 1Kor 15,56-57 V jeho jménu vítězíme.
5.den Zj 1,17-18 Ztiš se, zavři oči a tak jak jsi, přijď před Ježíše. Se svými úspěchy i pády, ve smutku i v radosti, právě teď. On i na tebe
vkládá svou ruku a praví ti: Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý…. Představ si to, jak nejreálněji dovedeš, protože On skutečně
přichází, aby na tebe vložil svou dlaň.
6.den 2Kor 9,8 Svěř dnes Pánu všechny nedostatky, které snášíš. Jakoukoli nouzi. Pros jej o jeho řešení.
7.den Vrať se k textu, který byl pro tebe důležitý.
29.týden 5.-11.6.
1.den Ž 139 Dovol dnes Boží lásce skrze tento žalm, aby se tě dotkla, aby tě objala.
2.den Gal 1,17-19Přijmi dnešní text jako nabídku k osobní modlitbě. Přijmi jeho konkrétní slova a zkus se jimi modlit k Bohu, oslovit svého
Otce a prosit o Ducha moudrosti a zjevení. Pros ho, ať ti ukáže tu naději, k níž nás povolal. Tu velikou naději, která se týká i tebe.
3.den 2Kor 12,7Uprostřed svých slabostí a křehkosti, pros u Ducha Božího, v jehož síle můžeš kráčet. Bůh tě neučiní silným/silnou v tvých
očích, ale vybavuje tě svým Duchem. Spolehni se na to.
4.den Ř 8,10Pros o nový život, život z Ducha, život, který si sám/sama nedáš. Pros o vzkříšení k životu.
5.den J14,25-27Ať se tvoje srdce nechvěje a neděsí.
6.den J14,23Otevři své srdce, aby Bůh mohl přijít a učinit si v něm svůj příbytek, přebývat s tebou.
7.den Sk 1,14 Dovol Bohu jednat ve svém srdci. On může změnit tvůj život.
30.týden 12.-18.6.
1.den J 20,19-22Než přijali apoštolové Ducha svatého, krčili se strachy za zavřenými dveřmi. Pak vyšli a hlásali evangelium, ne svou silou,
ale mocí, která jim byla dána. Neboj se to risknout s Bohem. Rozhodně se nebudeš nudit.
2.den Sk 18,9-10 Svěř Pánu dnešní den, ať ti on sám ukáže, kdy mlčet a kdy mluvit. Neboj se svědčit o něm, pros o příležitost přichystanou
Bohem, o připravené posluchače.
3.den Ř 2,1Odevzdej Pánu všechny své soudy druhých lidí, všechno posuzování, pros o odpuštění a milosrdné srdce. Zkus mlčet, místo toho,
abys soudil nebo soudící společnost zcela opustit.
4.den Gal 1,10Komu se chceš zalíbit ty?
5.den Ř 3,23-24 Jsi ospravedlněn zdarma, zdarma milostí Krista Ježíše. On odpouští všechny tvé hříchy.
6.den Ř 7,24-25 I apoštol Pavel bojoval s hříchem a slabostí a natvrdo prožíval svou ubohost a neschopnost nehřešit. A tento Pavel vyznává
– Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše v Krista, Pána našeho. On rozráží okovy hříchu, on zvítězil. V Kristu ani nad tebou hřích nevládne,
protože Kristus jej porazil jednou provždy. V Kristu je naše vítězství.
7.den Vrať se k textu, který tě oslovil.
31.týden 19.-25.6.
1.den Ž 40,2Můžeš se přidat k dnešnímu vyznání žalmisty, případně jsi zván/a nově všechnu naději vložit v Hospodina.
2.den Jdt 9,11 Skutečně nemáš být supermanem, který bez chyby zvládá vše, co jej v životě potká. Bůh potřebuje svědky jeho lásky, ne
soběstačné mistry světa.
3.den Mt 24,44 Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Co když je dnešek posledním dnem tvého života na zemi? Zastav se a zkus si
to představit. Co uděláš? Zkus skutečně udělat alespoň jednu z věcí, která tě napadla.
4.den Lk 12,32 Neboj se, neboť ačkoli jsi nejmenší, nejslabší, nejméně schopný/á….tobě, právě tobě patří království.
5.den Mk 1,11 Je to slovo, které platí i o tobě. Zastav se dnes s tímto textem a naslouchej. Jsou to slova, která říká Ježíš právě tobě. Jsi jeho
milovaným synem, dcerou.
6.den Mt 10,22 Žádná procházka růžovým sadem. Budou tě nenávidět. A pokud se tak děje, vlastně se neděje nic, co by se Bohu nějak
vymklo z rukou. On je s tebou. V jeho síle obstojíš.
7.den Mt 11,28-30 Přijď za ním, se svým břemenem, se svou tíhou života. On ví. On jediný skutečně ví.
32.týden 26.6.-2.7.
1.den Mt 10,38-39 Neboj se ztratit svůj život pro něj. U něj není nic ztraceno..
2.den Mt 9,13 Pros dnes o dar milosrdného srdce. K sobě i druhým.
3.den Mk 8,21
4.den Lk 9,62 Kde se v životě ohlížíš zpět, kde se bojíš risknout jít s Bohem dál?
5.den Lk 6,28 Požehnej dnes těm, které opravdu nemusíš.
6.den Lk 4,1 Duch svatý vodil Ježíše pouští. I v poušti tvého všedního života ti chce být průvodcem. V krizi a vyprahlosti, v temnotě a
bezvýchodnosti, On tě vede. Protože Duch i Ježíše vodil………..pouští.

7.den Vrať se k textu, který byl pro tebe důležitý.
33.týden 3.-9.7.
1.den Mk 14,36 Ne jak já chci, ale jak ty chceš.
2.den Lk 1,37 Postav dnes pod moc tohoto slova své řešitelné životní situace, věci, které z lidského pohledu prostě nemají řešení.
3.den Lk 1,38 Ať se mi stane podle tvého slova. Pros dnes Marii o prosté srdce dítěte, které věří a důvěřuje. Pros o srdce, které s odvahou
činní krok do neznáma, s rukou pevně v dlani svého Otce.
4.den Mt 4,10 Kde tě to táhne uctívat cokoli jiného než Boha, klanět se někomu, něčemu jinému, otročit??
5.den Mt 5,13-16 Ty jsi světlem, ty jsi solí. I když se na to necítíš, On je tvým světlem v tobě.
6.den Mt 5,37 Zkus dnes mluvit jednoznačně, žádné vytáčky, výmluvy, kličkování, vylepšování svého obrazu apod. Ano, ano, ne,ne.
7.den Mt 5,38-42 Půjč dnes víc, než bys chtěl, doprovoď někoho dál, než jsi plánoval, udělej službu, kterou neděláš rád a raději bys ji nechal
někomu jinému.
34.týden 10.-16.7.
1.den Mt 12,21 Jen v jeho jménu je tvoje skutečná naděje.
2.den Mt 13,31-32 To, co začíná jako slabé, neschopné přežít a zcela neschopné, Bůh zmocní a uschopní. Může to být vaše modlitební
společenství, v němž jste jen dva, tvé svědectví víry, které se nikoho nedotýká a nikoho nezajímá, tvé slabé modlitby….ptáci budou hnízdit
v jeho větvích.
3.den Mt 19,26 Spolehni se dnes na toto slovo. Nově, znovu a znovu. Dej mu šanci.
4.den Mt 18,21-22 Komu dlužíš své odpuštění?
5.den Mk 12,44 Všichni bychom rádi dávali ze svého nadbytku – ctnostného života, spousty modliteb, almužen, srdce plné laskavost a
pravdy, ochotné odpouštět…. Jsme zváni dávat ze svého nedostatku, ze své ubohosti. A Ježíš chce přijmout tyto naše ubohé dary.
6.den J 13,34-35 Mají tě podle čeho poznat? Pros o pravou lásku k druhým ,která je Božím darem. Otevři se jí.
7.den Vrať se k textu, který byl pro tebe důležitý.
35.týden 17.-23.7.
1.den J 14,1Vše, čeho se bojíš, polož před Ježíšův kříž.
2.den J 12,46 On je světlo, přihází stále znova i do tvé temnoty.
3.den J 12,24 zemře-li však, vydá mnohý užitek. Rozhodneš-li se vzdát svého pohodlí, nadbytku, představ, plánů, peněz…..jak kdy, denně
jsme zváni v něčem zemřít a vydat tak užitek; jinak zůstáváš ve své zajištěnosti sám/sama.
4.den Mt 16,26 O co ti v životě jde? Jaké jsou tvé priority?
5.den 1Te 5,15-17 Zkus dnes za všech okolností děkovat Bohu – za to, že je skutečně Bohem vždy a všude.
6.den 1Te 5,21-22 Zlého se chraňte v každé podobě.
7.den 1Te 5,23-24 Bůh dostojí svému slovu.

