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Pátek 

18.00   Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28)  

18.45  Šli, viděli, kde bydlí, a zůstali u něho. (Jan 1, 39) 

19.00   Nedělejte si proto starosti a neříkejte: „Co budeme jíst?“ (Mt 6,31) 

  Své představené poslouchejte a podřizujte se jim! Oni bdí nad vaší duší a jednou za ni 

            budou odpovídat. Ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním. (Žd 13,17) 

19.30   Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni běží, ale cenu získá jenom jeden. Běžte tak,   

           abyste jí dosáhli. (1Kor 9,24) 

21.30  Jen v Bohu se ztiší duše má. (Žl 62,2) 

22.00  Je čas mlčet i čas mluvit. (Kaz 3,7) 

23.00  Nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, Pán Bůh bude jejich světlem. (Zj 22,5) 

24.00  Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali. (1Sam 26,12) 

 

Sobota 

 7.00   Zavolal: „Dívko, vstaň!“ … a okamžitě vstala. (Lk 8,54n); Mládenče, pravím ti: „Vstaň!“ (Lk 7,14) 

            Přineste mi olej a voňavku, a zavřete dveře zahrady, abych se mohla vykoupat. (PřDan 13,17) 

 7.30  Zrána slyšíš můj hlas, zrána ti předkládám své modlitby a čekám. (Žl 5,4) 

 7.45    Je lepší jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a k tomu nenávist. (Př 15,17) 

  Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil, kam jsi chtěl. (J 21,18) 

 8.30    Ano, zkoušel jsi nás. (Žl 66,10) 

 9.00  Nezdráhejte se poslouchat toho, kdo mluví. (Žd 12,25) 

12.00   PPoottoomm  ssii  oommyyll  oobblliiččeejj,,  vvyyššeell  aa  ss  ppřřeemmááhháánníímm  řřeekkll::  „„PPooddáávveejjttee  jjííddlloo..““  ((GGnn  4433,,3311))  

            Pojedl, napil se a opět ulehl. (1Král 19,6) 

13.15  A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. (Lk 2,27) 

14.30   Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. (Mk 6,31) 

17.30  Vydali se na zpáteční cestu (1Sam 25,12) a vrátili se do města. (Gn 44,13) 

19.00  Tam připravte večeři. (Lk 22,12) 

20.00  Chilkijáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji četl. (2Král 22,8) 

21.00  Chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl. (2Kor 9,3) 

21.30  Děti, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli. (1J 2,18) 

23.00  Spěte tedy dál a odpočívejte. (Mt 26,45) 

 

Neděle (fakultativní program) 

 7.30  Probuď se spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí. (Ef 5,14)   

           Všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce. (Mk 7,3) 

 7.50   Pomodleme se a vyprosme si na našem Pánu, aby nám prokázal milosrdenství a spásu. (Tb 8,4) 

 8.10   Jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno.               

           Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. (Neh 8,10) 

 8.30 Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou. (Lk 1,28) 

 9.00 Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme.“ (Žl 122,1) 

10.15 Rozumíš tomu, co čteš? (Sk 8,30) 

11.00   Velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení. (Juda 3) 

11.15   … rozsvítí lucernu, vymete dům a hledá pečlivě, dokud ji nenajde. (srv. Lk 15,8) 

           Naučil jsem se moudrosti nezištně, bez závisti se o ni dělím. (Mdr 7,13) 

12.00 Vyšel za poledne, aby se modlil. (Sk 10,9) 

           ... potom jsme se připravili na cestu. (Sk 21,15) 

           … vyjde kněz z domu ke vchodu do domu a přikáže uzavřít ten dům na sedm dní. (Lv 14,38) 

Doma  Ať jíte, ať pijete, nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. (1Kor 10,31) 

Změním váš úděl před vašimi zraky. (Sof 3,20) 


