Čas pro Boha – co s tím?
- najdi si místo, kde budeš mít klid; nebude Tě nikdo rušit.
- zvol si čas, který chceš modlitbě dát /abys nebyl/a už příliš unavený/á, abys zrovna někam
nepospíchal/a...tzn.aby to byl kvalitní čas pro Boha/ a jasně si stanov jeho délku, tj jak dlouho se budeš
modlit. Doporučuje se začít třeba 20ti minutami na modlitbu. Tuto dobu se snaž vždy dodržet a to i když
budeš mít chuť modlit se ještě hodinu a také tehdy, když bude modlitba těžká a 20minut bude utíkat
nekonečně pomalu.
- zkus si čas stanovit tak, abys ho mohl/a dodržovat pravidelně.

Když už se jdu modlit...
-zapálená svíčka, ikona, kříž, jsou dobré pomůcky; máš kam upřít zrak, vedou k modlitbě
- kleknout, sednout si, apod.tak, abys nemusel/a neustále měnit pozici. Vydržíš nějakou dobu ve stejné pozci
a přitom neusínáš
-vstup do Boží přítomnosti – Bůh je s Tebou, blíž, než si myslíš, než si umíš přestavit. Tady a teď.
- Pros o Ducha svatého, aby Tě vedl, učil Tě modlitbě
- mluv s Bohem, On je s Tebou, skutečně. Děkuj Mu, chval Ho, buď s Ním, mluv o tom, co se děje v Tobě, s
Tebou, co reálně žiješ.
- mlč a naslouchej. Bůh promlouvá k Tvému srdci.
-vezmi si Boží slovo na ten den a přečti si jej. Několikrát, pomalu, dej mu čas. Zůstaň s ním. Nech jej k
sobě promlouvat, opakuj si jej, znovu si jej pročti, čekej, naslouchej.
Boží slovo Tě může povzbudit, utěšit, zvěstovat radost, může také usvědčovat z konkrétního hříchu, může
vyučovat o Božích pravdách, atd., někdy mu také nemusím vůbec rozumět, často porozumím později. Co Ti
toto konkrétní slovo říká? Kam Tě vede? Co máš dělat? Není špatné si to posléze napsat.
- modli se s tímto slovem, nech se jím vést ke konkrétním díkům, prosbám, vyznání hříchů, jak Tě Duch
Boží povede
-na závěr se třeba pomodli modlitbu Otče náš, Sláva Otci...apod

25.11-1.12.
1.den J 20,19 Přichází za zavřené dveře, vstupuje do strachu. On je ten, který skutečně zvítězil nad
strachem, ten, který skutečně vládne. A i Tobě žehná pokojem. Nechej k sobě zaznít dnešní slovo,
verš.
2.den J 12,46 On má dost moci, aby vstoupil jako světlo i do Tvého života. Zůstaň s dnešním
textem. Pokud o to stojíš, pozvi Ježíše, aby se stal Tvým světlem.
3.den Ž6 Žalmista se nebál plakat před Hospodinem. Nebál se vyčítat Hospodinu jeho
"nepřítomnost", volal, jak potřeboval. Před Bohem můžeš být takový/á jaký/á jsi, můžeš se na Boha
zlobit, můžeš mu vyčítat, můžeš před Ním plakat. On se neurazí, nerozhněvá. Chce se setkat s Tebou,
ne s nějakou přetvářkou. On dobře ví, co je ve Tvém srdci, zná Tvou bolest, zná Tvá zklamání, zná
Tvůj strach, selhání. Chce přicházet do reality Tvého života, ne do nějakého vysněného
pseudosvěta. Neboj se před Ním vylévat své srdce, jako to udělal autor dnešního žalmu před
několika tisíci lety.
4.den Lk 6,37 Svěř dnes Pánu všechny své soudy, všechna odsouzení druhých lidí. Komu dlužíš
odpuštění?
5.den Ž4,4 On slyší i Tvé volání.
6.den Lk4,16-21 Dnes se splnilo toto Písmo. Dnes, ve Tvém životě, tam kde stojíš,...,přináší
chudým radostnou zvěst a zajatcům vyhlašuje propuštění. Zdeptané vyvádí na svobodu, vylévá
Hospodinovu milost.
7.denŽ34,19 On je blízko
2.-8.12.
1.den Lk 21,12-15 Příležitost ke svědectví? Kolikrát se jí spíš vyhneme, abychom "nebyli trapní",
"nevypadali divně", aby si o nás někdo něco nemyslel....a tak mlžíme nebo mlčíme. A to nám
zdaleka nejde o život. Kým je pro nás Ježíš? Jak žijeme svůj vztah s Ním? Měli bychom vlastně

vůbec o čem svědčit?
2.den Lk 21,17-18 Navzdory nenávisti, odporu, On o Tobě ví, Tvůj život má ve svých rukou.
3.den Zj 2,1-7 Pros dnes o dar lásky, ať Bůh sám zapálí Tvé srdce, dá se Ti nově poznat.
4.den Lk 6,41-42 Svěř Pánu své vtahy, všechnu svou kritiku druhých. Pros o pokoru přijmout
kritiku, o odvahu vidět a nepřehlížet vlastní chyby. Připomínej si text přes den.
5.den 1Pt2,9 Patříš Bohu, přijal Tě za vlastního syna/dceru. Zkus se dnes vracet k této pravdě o
sobě – jsi Boží syn, Boží dcera, Bůh se k Tobě přihlásil a stojí za Tebou.
6.den Ž1 Zůstaň u slov, verše, který je pro Tebe důležitý.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
9.-15.12.
1.den Iz 12,1-6 Děkuj za vše, co Ti Bůh prokázal, chval jej, že je Tvým Bohem. Nech se inspirovat
dnešním textem.
2.den Iz 8,17 Už za doby Izaiáše Hospodin nejednal "na povel". Nejsi sám ve svém očekávání,
možná dlouhém. Ani pocit, že Hospodin "skryl svou tvář" znali již lidé starého zákona. A Hospodin
se k nim přiznával, jako se přiznává k Tobě. Dnes, zítra i každý další den
3.den Lk 1,26-38 U Boha není nic nemožné.
4.den Ž139 Pomodli se pomalu dnešní žalm, zůstaň s textem, který k tobě promlouvá.
5.den Iz 8,23 Bůh dává zaslíbení. Chce proměnit každou sklíčenost, ponurost.
6.den Ko 3,12 Pros dnes Pána o soucit s druhými, trpělivost. Zkus si vzpomenout přes den, vracet
se k této prosbě uprostřed vztahů, které žiješ, ve všech setkáních.
7.den Iz 11,1-5 Jedno z proroctví o příchodu Mesiáše. Skutečně očekáváš jeho příchod?
16.-22.12.
1.den Lk 1,45 Pros o dar víry, že Boží zaslíbení se splní i ve Tvém životě.
2.den Ž45 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
3.den Ko 3,13 Svěř Pánu své vztahy. Jsi zván/a k odpuštění, snášení druhých. Svěř Mu zvlášť ty
situace, kdy se Ti to nedaří.
4.den Iz 9,1 Syn Boží, narozené Světlo do života každého člověka. Ani Ty nemusíš chodit v
temnotách a "sídlit v zemi šeré smrti".
5.den Iz 55,8-9 Pros dnes o dar pokory, přijmout od Boha věci, kterým nerozumíš, nejsou tak, jak
by sis je představoval/a....A On přesto provází Tvůj život a je blíž, než si umíš představit.
6.den Lk 1,46-56 Zůstaň s veršem, který je Ti blízký.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
23.-29.12.
1.den Iz 40,1-5 On sám chce těšit svůj lid. On sám chce připravovat ve Tvém srdci cestu pro svůj
příchod.
2.den Lk 2,7 Chce se narodit i v našem chlívě..
3.den Lk 2,10-11 Raduj se, Bůh nám dal svého Syna.
4.den J 1,1-14 Pomodli se s textem, zůstaň u slov, kterájsou pro Tebe důležitá.
5.den Ž 147 Zůstaň u verše, který je Ti blízký.
6.den Ko 3,9-10 Svěř Pánu své úmysly, všechny tendence kličkovat, nehrát s druhými fér, obelhávat
je. Pros o přímé srdce, srdce pravdivé.
7.den Iz60,1-2 Nad Tebou vzchází světlo, pro Tebe se narodil.
30.12.-5.1.2019
1.den Mt 5,14-16 I Ty jsi světlem světa.
2.den Ž 136,1 Udělej si dnes čas a projdi si uplynulý rok. Chval Pána za vše, co pro Tebe udělal,
odevzdej Mu vše, co se nezdařilo.
3.den Iz 57,15 Je Bohem blízkým, nejen když se cítíme skvěle.
4.den Zj 3,20 Záleží na Tobě, jestli otevřeš.

5.den Ž34 Pomodli se dnešní žalm a zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
6.den Iz 40,25-31 Posiluje zemdlené, nech se dnes posílit tímto slovem, vracej se k němu přes den.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
6.-12.1.
1.den Mt 2,1-12 Velcí mudrci se sklánějí před kojencem v jeslích, nechávají se vést vírou a jednají
podle ní. Pros dnes o víru; abys Krista viděl/a a poznával/a všude tam, kde se zjevuje, v podobách,
které na sebe bere. Ne podle našich představ, ne podle času, který se nám hodí...
2.den Ž146,1-2 Chval Hospodina za jeho jednání ve Tvém životě, všímej si drobností přes den, za
které můžeš být Bohu věčný/á.
3.den 1Pt 5,7 Zkus Mu dnes skutečně odevzdat starosti svého života a nechat řešení na Něm.
4.den Ž37 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
5.den Mt 5,21-26 Svěř Pánu své vztahy, které žiješ. S kým se pottřebuješ smířit, komu dlužíš
odpuštění? Udělej v tom nějaký konkrétní krok.
6.den 1Tim2,1-4 Zkus se dnes přimlouvat za své nadřízené, vládu, autority...místi stěžování ai a
kritiky se prostě modli za ty, kteří nám vládnou, za svého šéfa, učitele, za rodiče, za jakékoli autority
ve svém životě.
7.den Iz 41,8-10 Dosaď do dnešního textu místo Izraele a Jákoba své jméno. Znovu zůstaň s textem,
nech jej k sobě promluvit, spolehni se na něj.
13.-19.1.
1.den Lk 3,21-22 Skrze Krista jsme přijati za vlastní, stáváme se Božími dětmi. Slova, kterými se
Otec přiznal při křtu k Ježíši, můžeš vztáhnout i na sebe.
2.den Ž95,7-8 On chce promlouvat k Tvému srdci.
3.den Iz 55,6 Hledej ho, ptej se, volej, On se nechá nalézt.
4.den Lk 9,10-17 On rozmnoží to málo, co Mu dáme.
5.den Ž27 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň u slov, která k Tobě promlouvají
6.den Mt 5,27-30 Dnešní text obsahuje radikální slova. Přesně tak se totiž máme stavět k pokušení.
Ne s ním koketovat, ne testovat hranice, co je ještě povoleno a co již ne, ne dělat ústupky a přivírat
oči, ale radikálně je odmítnout, oddělit se od něj.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
20.-26.1.
1.den Lk 12,22-28 Svěř Mu všchny své starosti o tento život.
2.den Lk 12,29-34 Kde se zabydluješ? V čem jsou Tvé jistoty?
3.den Mt 5,37 Zkus se dnes na nic nevymlouvat a mluvit jasně, přímo, bez vytáček, výmluv apod.
4.den J3,30 Dovolíš Mu, aby mohl růst ve Tvém životě? Co jsou ta místa, kde chceš vládnout sám
sobě a Boha k tomu nepouštíš?
5.den Iz 41,13 Opři se o dnešní text.
6.den J6,29 ...abys věřil/a....
7.den Ž23 Nech se dnešním žalmem ujistit o Boží věrnosti.
27.1.-2.2.
1.den J6,54-57 Ježíš se nám dal za pokrm. Tajemství, které nás přesahuje, které nejsme schopni
rozumem pochopit. Jeho slova jsou jasná - "...ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne."
2.den Iz 54,10 Opři se o dnešní verš.
3.den J8,7 Svěř Pánu všechny situace, kdy někoho odsuzuješ, jsi si jist/a svou spravedlností a
povyšuješ se nad kohokoli jiného. Pros Božího Ducha, aby Tě v těchto situacích usvědčil, pros o
milosrdnésrdce.
4.den Ž22 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň s veršem, který k Tobě promlouvá.
5.den J10,11 Dobrý pastýř položil svůj život i za Tebe.
6.den Mt 5,38-42 Neodplácet zlem, pros o tuto milost, milost milosrdenství, přitom pravdivé

pokory, která si nenechá vše líbit, zaroveň druhému dává, slouží.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
3.-9.2.
1.den J 10,27-30 Nikdo nemá moc vyrvat nás z Božích rukou.
2.den Mt 5,43-48 Hned ráno odevzdej Pánu všechny své nesympatické kolegy, spolužáky,
nadřízené, učitele,.....případně jiné nepřátele, s nimiž se dnes potkáš. Pros o to, abys jim uměl/a
projevit lásku.
3.den Ž 25 Zůstaň u slov, která k tobě promlouvají.
4.den J11,25-26 Věříš tomu?
5.den Iz 55,1-3 On je odpovědí na Tvou nejhlubší žízeň.
6.den J 12,46 Pozvi Ježíše-Světlo do svého života.
7.den 1Kor7,23 Odevzdej Pánu vztahy, v nichž nejsi svobodný/á.
10.-16.2.
1.den Mk 12,44 Vdova dává ze svého nedostatku a Ježíš ji dává za vzor. Zkus jednat stejně – ze
svého nedostatečně milosrdného srdce – buď milosrdný/á, ze své nevšímavosti – zkus nepřehlížet
druhého; ze své velké sebelítosti – zkus se slitovat nad druhým; ze své nespokojenosti – zkus být
vděčný/á.
2.den 3J4 Je ve Tvém životě nějaká nepravda, lež, v níž zůstáváš? Vzdej se jí, odevzdej ji pod
křížem Tomu, který je Pravda, který Tě osvobodí.
3.den Ž 112 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý
4.den Mt 6,1-4 Zkus dnes spáchat konkrétní dobrý skutek, o kterém prostě nebude nikdo vědět a Ty
se jím nebudeš chlubit.
5.den J12,25 Zkus dnes v něčem nedat přednost sobě, ale druhému.
6.den J13,36-38 Kolikrát už jsme Pánu naslibovali hory doly ve svém nadšení a pak, při prvních
obtížích zbaběle utekli, schovali se, dělali jsme jako by nic, vymlouvali se.... A Ježíš Petra přesto
ustanovil hlavou církve. On nechce naše výkony, ale naše srdce. Svěř Mu všechny své nenaplněné
sliby, odevzdej Mu všechny své zrady a zbabělosti, ať On sám Tě vede, ukazuje cestu.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
17.-23.2.
1.den Lk12,15 Potřebuješ nový iPhone? Lepší sluchátka, hru, novou bundu, boty,....? Skutečně
potřebuješ?
2.den Mt 6,5-8 Ne mnoho slov, ale buď před ánem takový/á, jaký/á jsi, mluv s Ním o tom, čím žiješ.
3.den J14,1 Opři se o dnešní slovo.
4.den Ž109 Dnešní žalm je krásnou ukázkou, jak Bůh proměňuje srdce člověka při modlitbě. Ze
začátku jsou slova plná hněvu, žalmista vypočítává, co všechno zlého by přál svým protivníkům. A
toto všechno vylévá před Hospodinem. Nepokouší se to realizovat, ale všechen svůj hněv vylévá
před Ním. Až poté má najednou prostor svěřit Bohu i své zraněné srdce, svoji bolest a prosit o Jeho
požehnání. Třeba může být inspirací i pro Tebe.
5.den Lk 16,10 Zkus dnes být poctivý/á neopisovat, nejezdit na černo, nevymlouvat se, nelhat, ...
6.den Iz 41,14 Spolehni se na dnešní text, jeho slova platí i Tobě.
7.den Lk 14,15-24 A na co se vymlouváš Ty, když Tě Ježíš zve?
24.2.-2.3.
1.den Iz 59,1 Jak rádi si na spásu vystačíme sami, abychom se nemuseli spoléhat a Boha.
2.den J14,6 Není jiné cesty.
3.den Ž136 K dnešnímu výčtu žalmisty přidej vlastní dík a chválu, co učinil Bůh ve Tvém životě.
4.den Lk 10,25-28 To čiň a budeš živ/a.
5.den Lk 8,22-25 Všechny bouře našeho života jsou pod jeho mocí.
6.den Iz 42,1-4 Před Ním můžeš stát i ve své křehkosti.

7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý
3.-9.3.
1.den J14,18 On je věrný.
2.den Mt 6,19-24 Kde je poklad Tvého srdce?
3.den Lk6,41 Pros Božího Ducha, aby Tě usvědčil pokaždé, až budeš opět pátrat po třískách v
očích druhých a přehlížet vlastní trámy.
4.den Iz 58,1-12 Boží představa o půstu a sebezáporu se od té naší může dost lišit.
5.den Iz 41,17-20 Přijmi dnešní text jako program pro postní dobu. Bůh Tě chce vyvést z každého
útisku, chce Ti dát pravou vodu, utišit Tvou žízeň. Pouště Tvého života proměnit v sady, probudit k
životu to, co už se zdá mrtvé.
6.den Ž107 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň s textem , který je pro Tebe důležitý.
7.den Iz 1,18 To je jeho odpuštění; hříchy jako šarlat vybělí. Nevzpomínej na odpuštěné.
10.-16.3.
1.den Ž106,1 Chval dnes Boží dobrotu, svěř se jeho milosrdenství.
2.den Iz 30,15-18 Pozvi Božího Ducha, ať Tě vede, abys slyšel/a, co Ti chce sdělit skrze dnešní text.
3.den J14,23 Láska není jen nějaký pocit, projevuje se konkrétními skutky, zachováváním Božího
slova.
4.den Mt 6,16-18 O Tvém přísném postu také nemusí nikdo vědět.
5.den Ž 113 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
6.den Iz 53,1-3 Ježíš snášel pohrdání, ponížení, odmítnutí. Odevzdej mu všechny chvíle, kdy někým
pohrdáš, někoho odmítáš, kdo Ti "nevoní", divně vypadá, má jiný názor, nesouhlasí s Tebou, nestačí
Ti a Ty se povyšuješ.
7.den Iz 42,16-17 Dovolíš Mu, aby Tě vedl po nových cestách?
17.-23.3.
1.den Př 28,13 žij v pravdě.
2.den Iz 30,1-5 Nech se vést Božím Duchem. Ptej se, které Tvé záměry jsou jen Tvé, ale ne Boží,
které závazky, kroky, jsi udělal/a jen podle sebe, ale Boha jsi se neptal/a. Měj odvahu to změnit.
3.denMt 6,25-30 Odevzdej Pánu všechny své starosti o pokrm, oděv...On přece ví, co potřebuješ.
4.den Ž18 Nedej se odradit délkou. Zastav se u verše, který pro Tebe je důležitý. I když bude čekat
až na konci.
5.den J15,1-5 Zůstaň s dnešním slovem. S veršem, který je pro Tebe důležitý.
6.den Jer 48,7 Na koho/co spoléháš Ty? Na své peníze, dobré skutky, zbožný život, zbožné rodiče,
počet modliteb,........? Není jiné cesty, než spolehnout se na Něj.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
24.-30.3.
1.den Iz 31,6 Nechej k sobě promluvit dnešní slovo.
2.den Př 15,1 Svěř Pánu svá slova.
3.den Mt 6,31-34 Hledej, co chce On, ne jak se zajistit v tomto světě.
4.den Pl 3,55-57 Autor knihy Pláč si připomíná Boží slovo ve svém životě, jeho skutky. Připomeň si
slovo, které je pro Tebe důležité.
5.den Ž 8 Spolu s žalmistou jsi dnes pozván/a žasnout, jak se Hospodin sklání ke svému stvoření, k
člověku.
6.den Iz 43,1-5 Opři se o dnešní text. Za jména Jákoba a Izraele si můžeš dosadit své jméno a takto
celý text přečíst. Skutečně toto sděluje Bůh Tobě.
7.den J15,6-11 Zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
31.3.-6.4.
1.den Mt 7,1-2 Chtěl/a bys být souzen/a soudem, kterým občas soudíš druhé? Asi málokdo. Vzdej

se svých soudů, polož je Pánu k nohám a místo odsuzování žehnej. Až dnes budeš mít potřebu
soudit, žehnej, zkoušej to znovu a znovu.
2.den Iz 6,8 Říct Hospodinu "zde jsem, pošli mne" není jen tak. Bere Tě totiž vážně.
3.den Ž9 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
4.den J15,12-17 Pročti si dnešní text, zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
5.den Jer 33,10-11 Hospodin chce znovu vybudovat to, co je v troskách.
6.den Iz 43,11-12 Jsi svědek. Pros Božího Ducha o dar svědectví, o odvahu svědčit i když se Ti
nechce, odvahu přijmout pozvání ke svědectví
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
7.-13.4.
1.den Iz 50,10 Důvěřovat navzdory veškeré temnotě. Spolehnout se na svého Boha.
2.den J15,18-27 On si Tě vyvolil.
3.den Iz 43,16-21 Zůstaň s dnešním textem, u slov, která jsou pro Tebe důležitá. On chce i ve Tvém
životě učinit velké věci.
4.den Jer 32,27 On může mnohem víc, než si představujeme, chce nám dát mnohem víc, než oč
žádáme.
5.den Mt 7,3-5 Nech se usvědčit dnšním slovem a svěř Pánu všechny třísky svých bratří a sester a
všechny vlastní trámy.
6.den Iz 53,4-9 Trpěl pro nás, naše viny vzal na sebe. Jeho rány nás uzdravily. Svěř Mu všechno, co
ve Tvém životě potřebuje uzdravení.
7.den Iz 33,5-6 Opři se odnešní verše.
14.-20.4.
1.den Iz 50,4-9 Izaiášův zpěv o služebníkovi, který zůstává věrný, protože ví, že Hospodin je při
něm.
2.den Iz 43,25 Nenech se zastavit nějkým svým hříchem, slabostí, dej Mu vše, On odpouští, znova a
znova. Nenech si vzít odvahu.
3.den Ž 51 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
4.den Jer 46,27 Hospodin slibuje záchranu svému lidu, který žije rozptýlen a daleko od Něj.
Zaslíbení Izraeli je platné i pro Tebe.
5.den J17 Ježíš se večer před svým zatčením modlil za učedníky, za všechny, kteří skrze jejich
svědctví v Něj uvěří i za Tebe. Modli se s Ním jeho modlitbu, přijmi ji jako přímluvu za sebe, zůstaň
u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
6.den Iz 53,1-12 Je vítězem nad smrtí.
7.den 1Kor 15,54-57 Smrt byla poražena.
21.-27.4.
1.den J 20,1-10 Byl vzkříšen.
2.den J 20,11-18 Do Tvého hledání Vzkříšeného Tě On sám, stejně jako Marii, oslovuje jménem.
3.den Ž 42 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá
4.den Iz 44,1-5 Vystav mu všechna místa zprahlá žízní.
5.den J 20,19-23 Za pevně zavřené brány strachu
6.den Mt 7,7-11 On Ti chce dát mnohem víc, než oč prosíš.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
28.4.-4.5.
1.den Mt 9,9-13 Pros dnes o milosrdné srdce, pros,aby Tě Boží Duch vedl a učil milosrdenství v
konkrétních situacích.
2.den Ř8,15 Nejsi otrokem, jsi synem/dcerou živého Boha. Nemáš žít ve strachu. Všechen svůj
strach mu dej.
3.den Mt 7,12 Zkus to dnes praktikovat.

4.den J 20,26-29 Přichází znovu, stejně jako do Tvého života.
5.den Ž 144 Zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
6.den Iz 44,6-8 Není jiné skály.
7.den J 14,15-17 Můžeš prosit o slíbeného přímluvce
5.-11.5.
1.den Mt 7,21-23 Co je dnes Tvůj úkol, Tvé poslání od Něj?
2.den Ž145 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
3.den Iz 44,21-22 Místo jmen Jákoba a Izraele si opět můžeš dosadit jméno své a takto přečíst text.
4.den Ř 8,18 I na Tobě, ve Tvém životě chce Bůh zjevovat svou slávu. Nejen v budoucnu, ale už tady
a teď.
5.den J 14,25-27 Boží pokoj se nedá srovnat s tím, co nabízí jako pokoj tento svět.
6.den Ž 106 zůstaň u verše, který k Tobě promlouvá.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
12.-18.5.
1.den J10,1-21 Ježíš je dobrý pastýř. Zůstaň s veršem, který Tě oslovuje.
2.den Iz 48,20-21 Opusť svůj Babylón, On Tě zve do svobody Božích dětí.
3.den J 15,26-27 Pros o Ducha svědectví.
4.den Ž 146 zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.
5.den Mt 9,9-13 On zve hříšníky.
6.den Jer 33,2-3 On stále tvoří nové, chce nás vést cestou neprošlapanou, s jistotou jen v Něm.
7.den Ř 8,22-30 Pomodli e s dnešním textem, zůstaň u verše, který k Tobě promlouvá.
19.-25.5.
1.den Mt 11,25-30 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
2.den Ž 130 Zůstaň s dnešním žalmem, s textem, který je pro Tebe důležitý.
3.den Ř8,31 Opři se o dnešní slovo, skutečně, co se Ti může stát? Kdo je proti Tobě? Vždyť Bůh je s
Tebou.
4.den Iz 26,3-4 Spolehni se na Něj.
5.den Kol 2,6-7 Žij v Kristu, k Němu směřuj, Jemu podřizuj svá rozhodnutí, Jemu naslouchej, Jeho
pouštěj do svého života.
6.den Iz 48,6-7 I Tobě chce Bůh ohlašovat nové věci, skryté, o nichž nic nevíš..vést Tě dál.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
26.5.-1.6.
1.den Zj1,17-18 On je živý.
2.den Zj 3,7-13 Když On otevře, nikdo nezavře.
3.den Ž148 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň u verše, veršů, které jsou pro Tebe důležité. Zkus se k
nim přes den vrátit.
4.den Ř8,31-39 Mocí Ježíše Krista vítězíme. To je pravda o nás, navzdory všem krizím a útlakům,
které zažíváme.
5.den Mt 28,16-20 On je s Tebou po všechny dny až do skonání světa.
6.den Sk 2,38-39 Toto zaslíbení platí i Tobě.
7.den Iz 32,15 Duch Boží má dost moci učinit z pouště sad, z suchopáru zřídla vod. Pros o takto
mocnou proměnu svého srdce.
2.-8.6.
1.den Iz 61,1-3 I do Tvého života chce Hospodin vyhlásit vobodu zajatcům, propuštění vězňů
2.den Iz 49,8-10 Zůstaň s textem, se slovem pro Tebe důležitým.
3.den J 13,34-35 Pros o dar Božího Ducha, bez něhož není možné toto přikázání naplnit.
4.den Ž98 Pomodli se dnešní žalm a zůstaň u slov, která jsou pro Tebe důležitá.

5.den Sk1,4-8 I Tebe chce Otec naplnit svým Duchem.
6.den Iz 49,13 Chval jej za jeho skutky, že je Bohem, který se sklání ke svému lidu.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
9.-15.6.
1.den Ř8,5-11 Pročti si pomalu dnešní text, zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý a pros o
Božího Ducha; aby v Tobě působil a jednal, tak jak o tom píše autor listu Římanům.
2.den 1J4,10 On si Tě zamiloval.
3.den Ž 100 Pomodli se dnešní žalm. Zkus se přes den občas zastavit a děkovat Bohu za to, co Ti
dává.
4.den 1Pt 3,9 Zkus dnes realizovat tuto Petrovu radu.
5.den Sir34,13-17 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
6.den Iz 49,14-16 Opři se o dnešní verš, spolehni se na tuto pravdu.
7.den Jer 15,20-21 On je s Tebou.
16.-22.6.
1.den Ř5,1-5 Pomodli se s dnešním textem, zůstaň s ním. Mluví o aktivitě celé Trojice.
2.den Ž102 Zůstaň u verše, slo, která jsou pro Tebe důležitá.
3.den Jl 2,12-13 Navrať s k Hospodinu, celým srdcem.
4.den 1Pt4,9 A jak jsi na tom s pohostinností Ty? Jsi ochoten/ochotna rozdělit se nejen o své jído,
ale třeba o svůj čas?
5.den J6,47-51 Tajemství Božího Života v Eucharistii je nad naše chápání. Zůstaň s dnešním
textem, nech jej k sobě promlouvat, nech se jím proměňovat.
6.den Iz 50,10 V jakékoli temnotě – opři se o svého Boha.
7.den Iz 49,22-26 Bůh zaslibuje osvobození svému ujařmenému lidu. Je to zaslíbení platné i pro
Tebe. Možná dlouho nic nevidíš, "Bůh mlčí.." Znovu a znovu Tě ale zve k důvěře v Něj, ke
spolehnutí se na jeho dobrotu a věrnost.
23.-29.6.
1.den Ž 103 Pomodli se dnešní žalm, zůstaň u textu, který Tě oslovuje.
2.den Sk16,25-26 Uprostřed chvály padají pouta.
3.den Ž127,1-2 Jestli On není základem Tvého "stavění", veškerého Tvého namáhání, co to potom
je? A jak dlouho přetrvá, co vytvoříš? Svěř Pánu dnes svá díla, všechnu práci, veškeré projekty, ať
je On jejich Pánem. Jsou-li jeho, ať jim požehná a obhájí je, pokud ne, ať je zničí.
4.den Mk 10,51 Dnes se Ježíš ptá i Tebe; co chceš, abych pro Tebe učinil?
5.den Mk 10,27 Opři se o dnešní slovo.
6.den Iz 49,15-16 Takové je srdce našeho Boha.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
30.6.-6.7.
1.den J 13,34-35 Vzájemná láska, to je to znamení pro tento svět. Ne mnoho moudrých odpovědí,
skvělé argumenty.
2.den Mk 2,17 I Ty jsi pozván/a. Přijmeš toto Boží pozvání?
3.den Iz 51,7-8 Svěř Pánu všechny pomluvy, které o Tobě kolují, všechny své obavy, co si o Tobě
kdo bude myslet, všechno, co se proti tomu snažíš dělat, jak vypadat. Svěř se Pánu, nech všechny
pomluv být.
4.den Ž118 Pročti si pomalu dnešní žalm a zůstaň s textem, který k Tobě promlouvá.
5.den Mk 8,1-10 Nabídni Bohu to své málo, on ho promění a požije pro druhé.
6.den Mt 28,18-20 Zůstaň u slov, která k Tobě promlouvají.
7.den Mk 1,11 Říká Ježíš i Tobě.
7.-13.7.

1.den Ž127,1 Kdo staví Tvůj dům?
2.den Ž126,5-6 Dej Mu své slzy, On je promění.
3.den Jer 46,27 Žádná země pro Něj není daleká. Z každého zajetí Tě může vyvést.
4.den Ž119,41 On chce přijít anaplnit Tvé srdce
5.den 1Pt 4,11 Co chceš dokázat ze své síly?
6.den Iz 51,12-16 Zůstaň s dnešním textem, s veršem, který Tě oslovuje.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
14.-20.7.
1.den Ž124,8 On je Tvá pomoc.
2.den Pl 5,21 On je Ten, který obrací lidská srdce.
3.den 1Tim2,1-3 Pros dnes za naše politické představitele, své představené, nadřízené, rodiče,...
4.den Iz 62,11-12 zaslíbení platí i Tobě.
5.den Ž 115 Zůstaň u verše, který je Ti blízký.
6.den 1Pt 3,9 Jsi pozván/a k žehnání.
7.den Jer 31,3 Otevři se této lásce.
21.-27.7.
1.den Ž34,5 On vysvobozuje.
2.den 2Tim2,8-13 Zůstaň u slov, která k Tobě promlouvají.
3.den Ž136,23 Nikdy na Tebe nezapomene.
4.den 1Pt 5,7 Skutečně Mu odevzdej své starosti a přstaň je řešit.
5.den Ž27,14 Buď s dnešním slovem.
6.den Ž116 Zůstaň s dnešním žalmem, s veršem, který k Tobě promlouvá.
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý

