26.3.-1.4.
1.den Mk 6,30-44 Z Tvých několika drobečků chleba, které Mu dovolíš použít, které požehná, nasytí celý
zástup hladových.
2.den Iz 40,1-8 Připravit Hospodunu cestu? Znamená dovolit Mu, aby vešel, aby jednal v mém životě. Aby
mne očistil, uzdravil, odpustil.
3.den Ž 23 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý. Vrať se k němu přes den.
4.den Iz 44,21-22 Pamatuj na to a stále si připomínej, že u Boha nejsi zapomenut/a.
5.den Mt 11,25 – 30 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
6.den Iz 41,8 Tebe si vyvoli. Nejsi zde omylem, náhodou. Tvůj život je konkrétním Božím pozváním.
7.den Mk 6,50 Vzchop se, On JE!
2.-8.4.
1.den Iz 53,1-3 Zůstaň chvíli v tichu, zastav se. A pozvi do svého života Boha, který se nedává zakoušet jen v
krásných pocitech, v jistotě a ve světle. Pozvi do svého života Boha, který je vtemnotě, bolesti, úzkosti,…,po
kterém netoužíme, ale který Jediný je Bohem.
2.den Mt 10,28 Máš-li z někoho, něčeho strach, svěř celou věc s důvěrou Ježíši. On kráčí s Tebou, On se Tě
zastane, On Ti dá slova i potřebnou sílu.
3.den Iz 54,10 Jen si to představ; i kdyby se hory pohnuly, tak Jeho slovo stále platí, jeho milosrdenství trvá.
4.den Ž 86,13 Jeho milosrdenství je s Tebou.
5.den Iz 52,13-15 Nebyl podoben člověku. Zkus, až dnes ptkáš někoho, kdo není podoben člověku, svým
vzezřením, skutky,...pro něj udělat něco dobrého. Požehnej mu.
6.den Iz 55,1-3 Pokud žízníš, neboj se přijít.
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.
9.-15.4. svatý týden
1.den Iz 53,4-5 Jeho rány uzdravují i Tebe.
2.den Iz 41,9 Navzdory Tvým slabostem a hříchům, Bůh s Tebou stále počítá.
3.den Ž 91 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
4.den Iz 42,1-3 V slabosti je jeho síla, jeho vítězství na kříži.
5.den Mt 10,32 Odevzdej se Bohu a neboj sek Němu přiznat. On se o Tebe postará.
6.den Iz 44,1-3 Z kříže na nás Ježíš vylévá svou krev, abychom žili.
7.den Mt 12,21 Jediná skutečná naděje je v Jeho jménu.
16.-22.4.
1.den Mk 16,6-7 Nehledej Živého mezi mrtvými. Ježíš je živý. Ne ve vzpomínkách, ale skutečně. Tady, teď
přítomný.
2.den Iz 43,25 On se nepotřebuje vracet k Tvým hříchům.
3.den Mt 14,28-29 I Tobě říká "Pojď." Na jeho slovo se neboj vykročit na rozbouřené moře.
4.den Mk 1,11 Ty jsi Jeho milovaný syn, Ty jsi Jeho milovaná dcera.
5.den Mt 19,24 Na čem lpíš? Čeho se nechceš vzdát? Zkus to dnes Bohu odevzdat, aby On sám učinil Tvé
srdce svobodným
6.den Lk 24,13-35 Zůstaň u verše, který Tě osloví.
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.
23.-29.4.
1.den J 7,37-39 Přijď ke Zdroji.
2.den Mt 5,37 Pros o přímé srdce, laskavé a milosrdné....a neokecávej a mluv na rovinu.
3.den Iz 43,16-21 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
4.den J 8,12 Svěř se tomuto Světlu.
5.den J 8,31-32 Zůstávat v Božím slově, nechat se jím utvářet, přetvářet.
6.den Ž 91,11 Neboj se!
7.den Iz51,12-16 Pomalu si pročti dnešní text, mluví i k Tobě. Nechej jej zaznít do všech svých strachů

30.4.-6.5.
1.den J1,5 Nad každou tmou zvítězil. Dovol mu zvítězit i ve Tvém životě.
2.den Iz 41,10 Neboj se! Vracej se v průběhu dne k tomuto verši. Opři se o něj.
3.den Ž 94 Zůstaň u verše, slov, která Tě oslovila.
4.den Mt 9,13 Necháš se pozvat?
5.den J 6,35 Přicházej k Němu.
6.den Ž 25 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.
7.-13.5.
1.den Lk 6,28 Modli se dnes více za ty, kteří Tě nemají rádi, jste si vzdálení, něco proti Tobě mají...
2.den Ž95, 7-8 On chce promlouvat k Tvému srdci.
3.den Mt 10,16 Žádná procházka růžovým sadem, ale ovce mezi vlky. Ale On je s Tebou.
4.den 1J2,12 Nechej si odpustit. Opři se o jeho milosrdenství, dovol Mu, aby Ti odpustil, dotkl se Tvého srdce.
5.den Ž 100 Raduj se, protože Tvůj Bůh je Bohem, raduj se, protože On zvítězil, protože Tvůj život je v rukou
toho, který chce, abys žil/a.
6.den Mt 10,29-31 Bůh o Tobě ví.
7.den 1 Pa 16,8-36 Zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
14.-20.5.
1.den Mt 18,21-22 Přestaň sčítat kolikrát jsi už odpustil/a.
2.den Mt 9,9-13 Necháš se Kristem pozvat? Nebo jsi ten/ta spravedlivý/á, který/á jeho milosrdenství
nepotřebuje?
3.den Mt 17,20 Ježíšovi stačí naše ubohá malá víra. Dokonce tak malá, že ji snadno přehlédneme. Víra jako
hořčičné zrnko.
4.den Ž 102 Zůstaň u verše, u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
5.den Iz 41,13 Drží Tě zza pravici, tzn je Ti velmi blízko.
6.den Ex 19,4 Připomeň si dnes situace, chvíle, kdy Tě Bůh nesl na orlích křídlech a přivedl k sobě.
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.
21.-27.5. 25.nanebevstoupení
1.den 1PT 4,9 Vyměň dnes svoje reptání za pohostinnost, pohostinné srdce, nejen co se jídla týká.
2.den Mt 19,29 Neboj se opouštět pro Krista.
3.den Mt 7,7 On ví, co potřebuješ.
4.den Job 34,32 Dovol Bohu, aby Tě vedl. Zvlášť v situacích, jimž nerozumíš, uprostřed nespravedlivých
obvinění, nepochopení, bolestných ztrát, které jsou příliš těžké nést, všeho druhu temna. On je s Tebou.
5.den Mt 28,16-20 Zůstaň u slov, která Tě osloví.
6.den Ž 103,1-5 Zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá, nech si jimi promluvit do života.
7.den Iz 8,17 On nezůstává hluchý. Neměj od Boha malá očekávání.
28.5.-3.6.
1.den Mt6,14-15 Komu dlužíš odpuštění?
2.den Mt 24,44 Třeba dnes, zítra. Nevíš, kolik času Ti zbývá.
3.den Mk 9,33-37 Zkus dnes kráčet dnem s postojem služebníka, takto se koukat na lidi okolo sebe, prokázat
jim službu.
4.den Ž 119,41 Dovol Jeho milosrdenství vejít do Tvého života.
5.den Iz 41,14 I když jsi slabý/á, bezmocný/á, prohráváš. On je Tvá pomoc.
6.den Jer 2,13 Odkud čerpáš vodu, abys uhasil/a svou žízeň?
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.

4.-10.6. 4.-seslání Ducha Svatého
1.den Iz 41,17-20 Dovol Bohu, ať On sám uhasí Tvou žízeň.
2.den Ž 119,176 On má moc vyvést Tě z každého bludiště života.
3.den Mt 5,38-42 Zkus se inspirovat dnešním textem do všech setkání, co Tě dnes čekají; nevracet stejným
způsobem. Nech se Bohem vést a posílit.
4.den Mt 6,1-4 Zkusdnes udělat něco dobrého pro někoho, bez "velké reklamy okolo".
5.den Ž 124 Zůstaň u verše, u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
6.den Mt 28,18 On je ten, který má veškerou moc. Nikdo jiný.
7.den Iz 42,6-7 I Ty máš kráčet v Boží síle, zvěstovat Boží moc, svědčit o Jeho jménu. ...vyvádět vězně ze
žaláře, ke Světlu ty, kdo jsou v temnotách.
11.-17.6.
1.den Zj 12,1-12 Nepřítel je poražen i když se často tváří, že ne. Máme Přímluvce u Boha. Svěř se Mu; Bůh
stojí na Tvé straně.
2.den Ž 19,13 Ať On sám očistí Tvé srdce.
3.den Iz 42,16 Když se rozhodneš kráčet s Bohem, rozhodně půjdeš po cestě, kterou neznáš, možná i
necestou..Ale On Tě povede a provede.
4.den Sk 15,36 Kdy naposledy jsi navštívil/a někoho, s kým sdílíš stejnou víru, a ptal/a e, jak se mu/jí daří,
sdílel/a jsi to, jak Bůh jedná ve Tvém životě, naslouchal/a? Možná, že je ten čas.
5.den Mt 5,28 Svěř své sdce Duchu Svatému, ať je On sám očistí, ať Ti dá čistý pohled.
6.den Ž 18.40 On sám Tě obhájí.
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.
18.-24.6.
1.den Iz 48,6-7 Bůh tvoří věci nové i v Tvém životě.
2.den Ž 27 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
3.den 1J3,18 Udělej něco konkrétního pro někoho. Nemiluj jen slovem, ale činem.
4.den 1Pt4,14-16 Možná netrpíš za vraždu ani krádež. Ale co Ty a intriky? Kdo s kým proti komu...?
5.den Jer 50,20 Neztrácej čas hnidopišským pátráním po svých hříších, ale dovol svému Bohu, aby Ti
odpustil.
6.den Lk 6,37 Zkus se dnes řídit tímto textem. Připomínej si ho, pro Božího Ducha, ať Ti ho připomíná,
kdykoliv budeš chtít soudit, neodpustit.
7.den Iz 43,1 Opři se o dnešní slovo, vracej se k němu. Bůh Tě zná jménem a přiznává se k Tobě.
25.6.-1.7.
1.den Iz 44,21-22 Doplň místo slova „Jákob, Izrael“ své jméno. Tento text je i pro Tebee. Nech se jím oslovit.
Dovol Bohu, aby k Tobě promluvil.
2.den Ž 106,1 Chval Ho, děkuj Mu, připomínej si Jeho milosrdenství. Zkus být dnes víc vděčný/á.
3.den Jud 3 Zápasit o víru; jsou situace, kdy křesťanský život může vypadat právě tak. Uchování víry je velký
zápas, který nás stojí vše. V tomto zápase nestojíme sami, o svou víru zápasili křesťané všech generací.
4.den Ž 100,2 Kde je Tvá radost?
5.den Ž 18,30-31 Zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá, nech se jimi oslovit, vracej se k nim přes den.
6.den Ž 34,8 On Tě nenechá bez pomoci..
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.
2.-8.7.
1.den 3J 4 Kde, v čem nežiješ v pravdě?
2.den Lk 4, 16-21 Dnes chce Bůh vyhlásit léto Hospodinovy milosti ve Tvém životě.
3.den Mt 5,38-42 Pros Božího Ducha, aby Tě vedl a zkus dnes někomu odplatit dobrem.
4.den Iz 44,,8 Jsi jeho svědek. Svědek jediného pravého Boha.
5.den Mt 5,23-24 Možná trávíš spoustu času v modlitbě, na bohoslužbě, jinými zbožnými aktivitami, ale jak
je to s Tvými vztahy? Nedlužíš někomu omluvu, odpuštění..?
6.den Ž 18,29 On je Světlo v každé temnotě.
7.den Iz 49,10

9.-15.7.
1.den Mt 5,21-22 Na koho se hněváš? S kým nemluvíš? Zkus udělat nějaký konkrétní krok ke smíření.
2.den Jb 19 Zůstaň u slov, verše, která Tě osloví. Dnešní text je plný bolesti, zklamání z Boha, z lidí, ale také
plný naděje a to ne nějaké laciné. Naděje, která je I v utrpení. Pokud Ty sám/sama zrovna prožíváš těžké
období, beznaděj, zoufalství, cítíš se opuštěn Bohem I lidmi, můžeš se nechat nést Jobovou naději. Prožít, že I
velké postavy starozákonní doby prožívaly krize a přesto jsou dnes svědky víry, prosit o přímluvu svatého
Joba. Pokud zrovna žádnou krizí neprocházíš, uč se soucitu. Modli se za ty, kterým je těžko a zkus pro někoho
něco konkrétního udělat. Třeba někoho navštívit, popovídat si nebo jen naslouchat a být blízko.
3.den Ž 17,5 Ať On sám Tě vede.
4.den Iz 43,10 Bůh nemá jiné svědky, než Tebe, mě….
5.den Jud 22 Odsoudit a odmítnout je snadné. Často se však za těmito reakcemi skrývá náš vlastní strach a
nejistota.
6.den Mt 6,1 Jak moc velkou reklamu vyrábíš kolem toho, že se Ti povedlo něco dobrého, co Tě možná i něco
stálo...?
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.
16.-22.7.
1.den Iz 49,14-16 Nikdy na Tebe nezapomene.
2.den Mt 13,44 Prodat, vzdát se všeho, co máš, abys získal/a mnohem víc.
3.den Mt 14,16 To málo, co máš, On promění, požehná.
4.den Mt 28,20 Je s Tebou. Tady a teď i když Ho nevidíš i když necítíš Jeho přítomnost.
5.den Mk 14,36 Ne jak my často chceme, ale jak chceš Ty, Bože.
6.den Ž 17,1 Před Jeho tváří si lze vylévat srdce. Nepohrdá Tvou bolestí, zklamáním....
7.den Iz 43,1-5 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý. Nech se jím oslovit, zasáhnout.

