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Předsłowo
Chrystusowa wosada je žiwa z Božeho słowa. Tehodla so na Božich
słužbach ze Swjateho pisma čita. Wězo ma so tuta wjesoła powěsć našeho
wumóženja přez Chrystusa tak wuprajić, zo móža posłucharjo ju zrozumić.
To rěka: Hdyž so rěč dale wuwiwa a přeměni, ma so na to myslić, tež bibliju
rěčnje rewidować. To je so stało z čitanjemi bibliskich tekstow, kotrež so na
Božich słužbach trjebaja. W sydomdźesatych lětach su so perikopy rěčnje
přehladałe a po tehdomnišich móžnosćach rozmnožiłe, štož pak našim
dźensnišim žadanjam wjace njewotpowěduje. Tak je Serbske ewangelske
towarstwo wobzamknyło, lekcionar znowa wudać a wšitko hišće jónu rěčnje
přehladać. Za to słuša wšitkim, kiž su na tym sobu dźěłali, naš dźak.
Nowemu lekcionarej přeju, zo by na nim Bože žohnowanje wotpočowało.

S. Albert, serbski superintendent
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Wujasnjenja
Hižo w prěnim wudaću serbskeje biblije, přełoženeje wot Michała Frencela, Jana Langi,
Mateja Jokiša, Jana Běmarja a Jana Wawera, namakamy zapis epistolow a sćenjow na
wšitke njedźele a swjate dny. W 19. a 20. lětstotku přidachu so tutym čitanjam dalše
štyri rjady prědowanskich tekstow. 1978 je ewangelska cyrkej w Němskej porjad
bibliskich čitanjow a prědowanskich tekstow znowa zrjadowała. Konwent serbskich
duchownych je na to spřihotował hektografowane wudaće serbskeho lekcionara
z kemšacym porjadom a z modlitwami. W lěće 1994 wobzamkny Serbske ewangelske
towarstwo z. t., Serbski lekcionar w dostojnej formje znowa wudać. Dźěło serbskeho
konwenta měješe so přehladać a w zwonkownej formje připodobnić němskemu
lekcionarej.

Serbski lekcionar ma 4 dźěle:
Dźěl 1: Čitanja a prědowanske teksty po rjedźe cyrkwinskeho lěta
Čitanjam stej přidatej hrono tydźenja abo dnja kaž tež spočatna modlitwa
Božeje słužby.
Dźěl 2: Čitanja a prědowanske teksty za wosebite swjate dny
Porno němskemu wudaću su so jenož najwažniše dny přiwzałe.
Dźěl 31: Porjad Božeje słužby za saksku krajnu cyrkej z notami a z přidawkom
cyrkwinskich modlitwow

1

Jenož w ćišćanej wersiji.
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Wotpohladane je, kemšacy porjad w zjednorjenej formje tež za wosadnych
wudać.
Dźěl 4: Register bibliskich tekstow
Wšitke wužiwane wotrězki Swjateho pisma su so zrjadowałe po rjedźe bibliskich
spisow, zo by so wolóžiło namakanje wěsteho wotrězka.

K rěčnemu wobdźěłanju:
Rěč předležaceho teksta je so potom přeměniła, hdyž sej to gramatiske a stilistiske
prawidła serbskeje rěče abo zrozumliwosć žadachu. Wšelake stare formy so
wobchowachu, zo njebyštej so pozhubiłoj zwuk a barba ewangelskeho přełožka.
Tehorunja so njezměnichu někotre wosebitosće ewangelskeje narěče (na přikład
„Jezus“ město „Jězus“, „teho“ město „toho“, „trošt“ město „tróšt“). Wulkopisanje
wšelakich formow Božeho mjena ma so po wudaću Spěwarskich z lěta 1955. Pisanje
bibliskich mjenow je so łahodnje zeserbšćiło, bjeztoho zo by so docpěła poslednja
konsekwenca. We wšelakich njejasnych padach (na př. Duch – duch, Boži) złožichmy
so na čěske Swjate pismo (ekumeniski přełožk, Praha 1979). Spočatk čitanjow je so tak
připrawił, zo je wón tež bjez znajomosće konteksta zrozumliwy. Interpunkcija so złoži
hač na wuwzaća na němski lekcionar. Francoske pazorki »« pokazuja na citaty.
Němske pazorki „“ wužiwaja so při posłownej rěči. Fakultatiwne wotrězki steja
w róžkatymaj spinkomaj []. Romske ličby pokazuja na rjad, po kotrymž so prěduje. W
cyrkwinskim lěće, kotrež započa so z 1. adwentom 1996, prěduje so po rjedźe I.
Epistole a sćenja su so z wjetšimi pismikami wuzběhnyłe.
7

Na nowowudaću Serbskeho lekcionara běchu wobdźěleni:
Měrćin Wirth (cyłkowny nawod, kemšacy porjad)
Kata Malinkowa (rěčne wobdźěłanje)
Lubina Tarankec (pisanske dźěła a zestajenje registra)
f. Jan Malink (modlitwy)
Teologiske resp. rěčne poradźowanje: sup. Siegfried Albert,
sup. na w. Gerhard Wirth, dr. Helmut Jenč
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1. njedźela w adwenće
HRONO TYDŹENJA
Hlej, twój kral přińdźe k tebi, sprawny a pomocny.

Sacharja 9,9

MODLITWA
1. Knježe Chryšće, pokaž so ze swojej mocu a přińdź k nam, zo bychmy wuswobodźeni
byli wot mocy złeho a přez twoje wumóženje zbóžnosć namakali; kiž sy z Wótcom a
ze swjatym Duchom žiwy a knježiš wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, ty sam sy kral a přińdźeš w Jezusu Chrystusu, twojim Synje, k nam bjez brónjow a tola sylniši hač wšitke mocy swěta. Prosymy tebje nětko na spočatku adwentneho časa: Daj nam tež w nowym cyrkwinskim lěće přez słowo a sakrament sylnosć a
móc. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Pawoła na Romskich na 13. stawje

II

8 Njebudźće

nikomu ničo winowaći, chiba to, zo so mjez sobu lubu jeće;
štóž druheho lubuje, tón je zakoń dopjelnił. 9 Štož je prajene: »Ty
njesměš mandźelstwo łamać, ty njesměš morić, ty njesměš kradnyć, ty
njesměš požadać«, a štož je hišće kazane, to je wobzamknjene
we słowje: »Ty dyrbiš swojeho blišeho lubować kaž sam so.« 10 Lubosć
blišemu žaneje škody nječini. Tak je lubosć dopjelnjenje zakonja.
11 To čińće, dokelž čas spóznajeće, zo je mjenujcy hodźina tu, zo
bychmy ze spanja stawali, přetož naše zbože je nětk bliše hač tehdom,
hdyž započachmy wěrić. 12 Nóc je so minyła, dźeń je so přibližił. Tuž
wotpołožmy skutki ćěmnosće a woblečmy so brónje swětła.
[13 Budźmy žiwi pócćiwje jako wodnjo, nic we wožranstwje a wopiłstwje, nic w požadanjach a njepócćiwosći, nic w rozkorje a žarliwosći, 14 ale woblečće so Knjeza Jezusa Chrystusa a njestarajće so wo
ćěło tak, zo bychu jeho žadosće wotućiłe.]

Rom. 13, 8–12 [13–14]
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SĆENJE
pola Mateja na 21. stawje

I

Jako so woni Jerusalemej bližachu a do Betfage k Wolijowej horje
přińdźechu, wotpósła Jezus dweju wučomnikow 2 a rjekny jimaj: „Dźitaj
do wsy, kotraž je před wamaj, a nańdźetaj hnydom wóslicu přiwjaza nu
a młodeho wóslika při njej; wotwjazajtaj a přiwjedźtaj jej ke mni! 3 Jeli
wamaj štó što praji, rjekńtaj: Knjez jej trjeba; a hnydom jej wamaj přepoda.“ 4 To pak so wšitko sta, zo by so dopjelniło, štož je rěčane přez
profetu, kotryž praji: 5 »Powěsće dźowce Cionskej: Hlej, twój kral
přińdźe k tebi z ćichej myslu, sedźo na wóslicy a na młodym wósliku,
přiwučenym wóslicy.«
6 Wučomnikaj dźěštaj a činještaj, kaž bě jimaj Jezus přikazał; 7 a přiwjedźeštaj wóslicu a młodeho wóslika a połožištaj swoju drastu na njej
a sadźištaj jeho na njej. 8 Wjele luda přesćěraše swoju drastu na puć;
druzy pak rubachu hałuzy ze štomow a sćelechu je na puć. 9 Lud pak,
kotryž před nim a za nim dźěše, wołaše:
„Hozianna Synej Dawidowemu!
Chwaleny budź, kotryž dźe w mjenje Knjeza!
Hozianna we wysokosći!“
1

Matej 21, 1–9

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jeremija 23, 5-8

III

5 Hlej,

přińdźe čas, praji Knjez, zo chcu Dawidej zbudźić praweho potomnika. Wón
budźe kral, kiž budźe mudrje knježić a budźe prawo a prawdosć dźeržeć. 6 Za jeho čas
budźe so Judźe pomhać a Israel budźe bydlić bjez strachoty. A to budźe jeho mjeno, a
jemu budźa rěkać: »Knjez, naša prawdosć«. 7 Tuž hlej, dny přińdu, praji Knjez, hdyž so
wjac prajić njebudźe: »Tak wěrnje kaž je Knjez žiwy, kiž je israelske dźěći z Egyptowskeje wuwjedł«, 8 ale: »Tak wěrnje kaž je Knjez žiwy, kiž je wuwjedł potomnikow
israelskeho domu a jich zaso přiwjedł z kraja wot połnocy a ze wšěch krajow, hdźež
běše jich rozehnał.« A woni budźa w swojim kraju bydlić.

Zjew. Jana 5, 1–5 [6–14]

IV

1 Ja

widźach w prawicy teho, kiž na trónje sedźeše, knihu, napisanu znutřka a zwonka,
zazyglowanu ze sydom zyglemi, 2 a widźach mócneho jandźela, wołaceho z wulkim hłosom: Štó je dostojny, knihu wotewrěć a jeje zygle rozłamać? 3 A nichtó ani w njebjesach
ani na zemi ani pod zemju njemóžeše knihu wotewrěć a do njeje pohladać. 4 A ja
płakach jara, zo njebě nichtó dostojny, knihu wotewrěć a do njeje pohladać. 5 Jedyn
ze staršich rjekny mi: Njepłač! Hlej, law je přewinył, kiž je z judoweho roda, korjeń Dawidowy, zo by wotewrěł knihu a jeje sydom zyglow.
10

[6 A ja widźach: Mjez trónom a štyrjomi postawami a mjez staršimi steješe jehnjo, kaž by
zabite było, a měješe sydom rohow a sydom wočow, to je sydom Božich duchow,
pósłanych do wšěch krajow.
7 A wono přińdźe a wza knihu z prawicy teho, kiž na trónje sedźeše. 8 A hdyž knihu wza,
padźechu štyri postawy a štyriadwaceći staršich před jehnjo, a kóždy měješe harfu a
złote šklě z wonjacymi wěcami, to su modlitwy swjatych, 9 a woni spěwachu nowy kěrluš: Ty sy dostojne, wzać knihu a wotewrěć jeje zygle, dokelž sy zabite a sy ze swojej
kreju za Boha wukupiło čłowjekow ze wšěch rodow a rěčow a ludow a narodow 10 a sy
jich našemu Bohu sčiniło za kralow a měšnikow, a woni budźa knježić na zemi.
11 A ja widźach a słyšach hłós wjele jandźelow wokoło tróna a wokoło postawow a
wokoło staršich a jich běše wjele tysac króć tysac, 12 a woni rěčachu z wulkim hłosom:
Jehnjo, kiž je zabite, je dostojne, wzać móc a bohatstwo a mudrosć a sylnosć a česć a
krasnosć a chwalbu.
13 A słyšach kóžde stworjenje, kotrež je w njebjesach a na zemi a pod zemju a na morju
a wšitko, štož we nich je, prajić: Temu, kiž na trónje sedźi, a jehnjeću budź chwalba a
česć a krasnosć a móc wot wěčnosće hač do wěčnosće.
14 A štyri postawy prajichu: Hamjeń! A starši padźechu na kolena a so modlachu.]

Lukaš 1, 67–79

V

67 Cacharias,

nan Jana Křćenika, bu ze swjatym Duchom napjelnjeny, wěšćeše a
rěčeše:
68 Chwaleny budź Knjez, israelski Bóh;
přetož je wopytał a wumóhł swój lud;
69 a je nam postajił móc zboža
w domje swojeho wotročka Dawida;
70 kaž je prajił w starych časach
přez ert swojich swjatych profetow,
71 zo by nas wumóhł wot našich njepřećelow
a z ruki wšitkich, kiž nas hidźa,
72 zo by smilnosć wopokazał našim wótcam
a spomnił na swój swjaty slub
73 a na přisahu, kotruž je přisahał našemu wótcej Abrahamej,
zo chce nam dać,
74 zo bychmy, wumóženi z rukow našich njepřećelow,
jemu bjez bojosće słužili swoje žiwe dny
75 w swjatosći a prawdosći,
kotraž je jemu spodobna.
76 A ty, dźěćatko, budźeš profeta Wjeršneho mjenowany;
přetož póńdźeš před Knjezom, zo by jeho puć přihotował,
77 zo by dał jeho ludu póznaće zboža
we wodawanju jich hrěchow,
78 přez wutrobnu smilnosć našeho Boha,
přez nju wopyta nas schadźace swětło z wysokosće,
79 zo by so zjewiło tym, kiž sedźa póćmje a w sćinu smjerće,
a zo by našej noze wjedło na šćežku měra.
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Hebr. 10, [19–22] 23–25

VI

[19 Dokelž mamy nětk přez Jezusowu krej móžnotu zańć do swjatnicy 20 po nowym a
žiwym puću, kotryž je nam přihotował přez zawěšk, to je: přez wopor swojeho ćěła, 21 a
dokelž mamy wyšeho měšnika nad Božim domom, 22 tak přistupmy tam ze sprawnej
wutrobu w połnej wěrje, wokrjepjeni na wutrobach, wumóženi wot złeho swědomja a
wumyći na ćěle z čistej wodu.] 23 Dźeržmy so wuznaća nadźije a njemotajmy so; přetož
swěrny je tón, kiž je ju slubił, 24 a kedźbujmy jedyn na druheho, zo bychmy so wabili
k lubosći a k dobrym skutkam, 25 a zo njebychmy wopušćili swoje zhromadźizny, kaž
někotři to činja, ale napominajmy so mjez sobu; a to ćim bóle, dokelž widźiće, zo so
dźeń přibližuje.
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2. njedźela w adwenće
HRONO TYDŹENJA
Pozběhńće swoje hłowy, dokelž so waše wumóženje přibližuje.

Lukaš 21, 28

MODLITWA
1. Luby Knježe a Božo: Wubudź nas, zo bychmy přihotowani byli, hdyž twój Syn
přińdźe, jeho z wjeselom witać a tebi z čistej wutrobu słužić. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wěčny Božo, w ćěmnosćach našeho časa připowědźiš ty swój přichad. Zbudź nas,
zo bychmy we wšěm z tobu ličili a so tebi dowěrjeli. Přez Jezusa Chrystusa, twojeho
Syna. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Jakuba na 5. stawje

II

7 Tuž

budźće sćerpliwi, lubi bratřa, hač do Knjezoweho přichada. Hlej,
rólnik čaka na drohotny płód zemje sćerpliwje, doniž wona njedóstanje
zažny a pózdni dešć. 8 Budźće tež wy sćerpliwi a posylńće swoje
wutroby, přetož Knjezowy přichad je bliski.

Jak. 5, 7–8

SĆENJE
pola Lukaša na 21. stawje
25 Jezus

I

rěčeše swojim wučomnikam: „Znamjenja budźa na słóncu a
na měsačku a na hwězdach, a na zemi budźe so ludam styskać, a
njebudźa wědźeć, što činić, přetož morjo a žołmy budźa šumić, 26 a
ludźom so zecnje ze strachoty a wočakowanja wěcow, kiž maja na
zemju přińć, přetož mocy njebja budźa so hibać. 27 A tehdy budźa
widźeć Syna čłowjeka přińć w mróčeli z wulkej mocu a krasnosću.
13

28 Hdyž

pak tole so započnje stawać, hladajće horje a pozběhńće
swoje hłowy, dokelž so waše wumóženje přibližuje.“
29 A praješe jim přirunanje: „Pohladajće na figowc a na wšitke štomy.
30 Hdyž so nětko pukaja a wy to widźiće, tak sami wěsće, zo je lětni
čas bliski. 31 Tak tež wy, hdyž budźeće widźeć, zo so tole wšitko
stawa, wěsće, zo je Bože kralestwo bliske.
32 Zawěrnje, ja praju wam: Tutón splah njezańdźe, hač so to wšitko
stanje. 33 Njebjo a zemja zahinjetej, ale moje słowa njezahinu.“

Lukaš 21, 25–33

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 24, 1–14

III

1 Jezus

woteńdźe z templa, a jeho wučomnicy přistupichu k njemu, zo bychu jemu
templowe twary pokazali. 2 Jezus pak jim rjekny: Njewidźiće to wšitko? Zawěrnje, ja
praju wam: Tu njewostanje kamjeń na kamjenju, kiž by njebył rozłamany.
3 A jako na Wolijowej horje sedźeše, přistupichu jeho wučomnicy k njemu a prajichu,
hdyž běchu sami: Praj nam, hdy so to stanje? A što budźe znamjo twojeho přichada a
skónčenja swěta? 4 Jezus pak wotmołwi jim a dźeše: Hladajće, zo by was nichtó
njezawjedł, 5 přetož wjele jich přińdźe w mojim mjenje a rjeknje: Ja sym Chrystus – a
woni mnohich zawjedu. 6 Wy budźeće słyšeć wo wójnach a kak budźa ludźo wo
wójnach rěčeć. Hlejće, zo byšće so njestróžili, přetož to wšitko dyrbi so stać, ale njeje
hišće kónc. 7 Lud postanje přećiwo ludej a kralestwo přećiwo kralestwu a budźe hłód a
mór a zemjerženje tu a tam. 8 To wšitko budźe hakle započatk bolosćow.
9 Potom wustaja was ćěsnosćam a was morja. Was budźa hidźić wšitke ludy mojeho
mjena dla. 10 Tehdy wjele wotpadnu a mjez sobu so přeradźa a budźa mjez sobu so
hidźić. 11 Wjele falšnych profetow postanje a mnohich zawjedu. 12 A dokelž budźe so
njeprawda rozšěrjeć, lubosć pola mnohich wustudnje. 13 Štóž pak wutraje hač do kónca,
tón budźe zbóžny. 14 A ewangelij budźe připowědany wo kralestwje na zemi na
swědčenje wšitkim ludam, a potom přińdźe kónc.

Jezaja 63, 15–16 [17–19a] 19b; 64, 1–3

IV

15 Tuž

pohladaj nětk z njebjes a zhladuj ze swojeho swjateho, krasneho wobydlenja!
Hdźe je nětk twój zapal a twoja móc? Twoja wulka wutrobna smilnosć je twjerda
přećiwo mi. 16 Wšak sy ty naš Wótčec, přetož Abraham wo nas njewě, a Israel nas
njeznaje. Ty, Knježe, sy naš Wótc. »Naš wumóžnik« je wot starodawna twoje mjeno.
[17 Čehodla daš ty nam, Knježe, zabłudźić wot swojich pućow a našej wutrobje
stwjerdnyć, zo so tebje njebojimy? Wobroć so twojich wotročkow dla, splahow twojeho
namrěwstwa dla! 18 Krótki čas su twój swjaty lud wuhnali, naši njepřećeljo su twoju
swjatnicu rozteptali. 19 My smy runja tym, nad kotrymiž ty ženje njeknježeše, kaž ludźo,
nad kotrymiž so twoje mjeno ženje njemjenowaše.] Ach, zo by ty njebjesa roztorhnył a
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dele stupił, zo bychu hory před tobu rozběželi, 1 kaž woheń walčk drjewa spali a kaž
woheń wodu zwari, zo by twoje mjeno znate było mjez twojimi njepřećelemi a ludy před
tobu třepotać dyrbjeli, 2 hdyž ty surowe dźiwy činiš, kotrychž so njenadźijachmy – a zo
by dele stupił, zo bychu hory před tobu rozběžałe! – 3 kaž njebě wot starodawna słyšeć.
Žane wucho njeje słyšało a žane wóčko njeje widźało Boha chiba ty, kiž dobroty
wopokazaš tym, kotřiž na njeho čakaja.

Jezaja 35, 3–10

V

3 Posylńće

mučnej ruce a skrućće wosłabnjene kolena. 4 Prajće bojaznym wutrobam:
»Budźće wjesołe, njebojće so! Hlejće, waš Bóh přińdźe wjećić. Bóh, kiž wotpłaći,
přińdźe a budźe wam pomhać.«
5 Tehdy budźa woči slepych wotewrjene a wuši hłuchich słyšace. 6 Tehdy budźa chromi
skakać kaž jeleń a jazyk němych budźe chwalbu spěwać. Wody so wužórla w pusćinje
a rěki na wuparnišćach. 7 Hdźež je prjedy suche było, tam budźa haty a wodowe žórła.
Hdźež su prjedy šakale ležałe, budźe trawa a sćina a rohodź stać. 8 A tam budźe
šćežka, kotraž budźe swjaty puć mjenowana. Žadyn nječisty njesmě po nim chodźić, a
tón budźe za nich, zo bychu po nim chodźili; tež błazni njebudźa směć po nim błudźić.
9 Tam žadyn law njebudźe a žane torhace zwěrjo po nim njepóńdźe; wone tam
njebudźa, ale wumóženi budźa po nim chodźić.
10 Wumóženi Knjeza přińdu zaso a přińdu k Cionej z wyskanjom; wěčne wjesele budźe
nad jich hłowu. Wjesele a radosć jich zapřimnje, a žałosć a zdychowanje so pominje.

Zjew. Jana 3, 7–13

VI

7 Jandźelej

Filadelfiskeje wosady napisaj: Tak praji tón Swjaty, tón Wěrny, kiž ma
Dawidowy kluč, kotryž wotamka, a nichtó njezamka, kotryž zamka, a nichtó
njewotamka: 8 Ja znaju twoje skutki. Hlej, ja sym před tobu wotamknył durje, a nichtó
njemóže je zamknyć; přetož ty maš mało mocy a sy zachował moje słowo a njejsy moje
mjeno zaprěł. 9 Hlej, ja pósćelu někotrych ze satanoweje synagogi, kotřiž praja, zo su
Židźa, a njejsu, ale łžu. Hlej, ja chcu činić, zo woni přińdu a so pokłonja před twojimaj
nohomaj a póznaja, zo sym tebje lubował. 10 Dokelž sy ty zachował moje słowo wo
sćerpliwosći, tež ja tebje zachowam před hodźinu spytowanja, kotraž přińdźe na cyły
swět, zo bychu spytowani byli, kiž na zemi bydla. 11 Ja přińdu bórze. Dźerž, štož maš,
zo by nichtó twoju krónu njewzał! 12 Štóž přewinje, teho sčinju za stołp w templu
swojeho Boha, a wón wjace z njeho njewuńdźe, a na njón napisam mjeno swojeho
Boha a mjeno noweho Jerusalema, města mojeho Boha, kotrež z njebjes přińdźe wot
mojeho Boha, a moje mjeno, to nowe. 13 Štóž ma wuši, njech posłucha, što Duch
wosadam praji!
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3. njedźela w adwenće
HRONO TYDŹENJA
Přihotujće puć Knjezej; přetož hlej, Knjez přińdźe mócny.

Jezaja 40, 3. 10

MODLITWA
1. Prosymy tebje, Knježe: Wusłyš naše modlitwy a napjelń naše ćěmne wutroby z twojej
hnadu. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym
Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo: Přiwzaj našu modlitwu a pomhaj nam, zo bychmy na słowa Jana
Křćenika słuchali a twojemu Synej puć do wutrobow čłowjekow přihotowali. Wo to
prosymy přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 4. stawje

II

1 Za

to měj nas kóždy: za Chrystusowych słužownikow a hospodarjow
na Božich potajnstwach. 2 Ničo wjace pak so wot hospodarjow nježada
hač jeno, zo bychu swěrni byli. 3 Mi pak je to snadna wěc, zo budu wot
was sudźeny abo wot čłowjeskeho sudnistwa; tež ja so sam njesudźu.
4 Ja drje sej ničeho wědomy njejsym, ale w tym njejsym wusprawnjeny;
Knjez pak je tón, kiž mje sudźi. 5 Tehodla njesudźće do časa, doniž
Knjez njepřińdźe, kiž přinjese na swětło tež to, štož je póćmje
potajene, a wón radu wutrobow zjewi. Potom so kóždemu chwalba
dóstanje wot Boha.

1. Kor. 4, 1–5

SĆENJE
pola Mateja na 11. stawje
2 Hdyž

I

Jan w jastwje wo Chrystusowych skutkach słyšeše, pósła dweju
ze swojich wučomnikow, 3 zo byštaj so jeho prašałoj: „Sy ty tón, kotryž
16

ma přińć, abo dyrbimy na druheho čakać?“ 4 Jezus wotmołwi a dźeše
jimaj: „Dźitaj a powěstaj Janej zaso, štož słyšitaj a widźitaj: 5 Slepi
widźa a chromi chodźa, wusadni so wučisća a hłuši słyša, mortwi
stawaju, a chudym so ewangelij prěduje; 6 a zbóžny je, kiž so na mnje
njepohóršuje.“
[7 Hdyž wonaj woteńdźeštaj, započa Jezus k ludu rěčeć wo Janu: „Što
sće wušli do pusćiny widźeć? Chcyšće wy sćinu wohladać, kotruž wětr
tam a sem hiba? 8 Abo što sće wušli widźeć? Chcyšće wy čłowjeka
w mjechkej drasće widźeć? Hlej, kotřiž noša mjechku drastu, su na
kralowskich hrodach. 9 Abo što sće wušli widźeć? Chcyšće wy profetu
widźeć? Haj, ja praju wam: Wón je wjace dyžli profeta. 10 Wón je tón,
wo kotrymž je pisane: »Hlej, ja pósćelu swojeho jandźela před tobu,
kotryž budźe twój puć před tobu přihotować.«“]

Matej 11, 2–6 [7–10]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 3, 1–14

III

1W

pjatnatym lěće knjejstwa kejžora Tiberiusa, jako běše Pontius Pilatus bohot
w Židowskej a Herodaš štyriwjerch w Galilejskej a jeho bratr Filip štyriwjerch w Iturejskej
a w trachonitiskim kraju a Lysanias štyriwjerch w Abilenskej, 2 jako běštaj Hannas a
Kajfas wyšej měšnikaj, sta so Boži přikaz Janej, Cachariasowemu synej, w pusćinje. 3 A
wón přińdźe do wokolneho kraja při Jordanje a prědowaše křćenicu pokuty
k wodawanju hrěchow, 4 kaž je napisane w knihach Jezajowych rěčow (Jezaja 40, 3–5):
»Hłós prědarja woła w pusćinje: Přihotujće puć Knjezej a zrunajće jeho šćežki! 5 Wšitke
doły dyrbja so powyšić a wšitke hory a hórki dyrbja so znižić; a štož je křiwe, budźe
rune, a štož je njerune, dyrbi hładke być. 6 A wšitcy čłowjekojo budźa Božeho Zbóžnika
widźeć.«
7 Tuž rěčeše Jan k ludu, kotryž won dźěše, zo by so wot njeho křćić dał: Wy zmijacy
splaho, štó je was wučił, zo wućeknjeće přichodnemu hněwej? 8 Hlejće, přinjesće
dostojne płody pokuty a njerjekńće při sebi: Mamy Abrahama za wótca. Přetož ja praju
wam: Bóh móže Abrahamej z tutych kamjenjow dźěći zbudźić. 9 Sekera je hižo
ke korjenju štomow přiłožena. Štom, kotryž dobreho płoda njepřinjese, budźe porubany
a so do wohenja ćisnje.
10 A lud so jeho wopraša: Što mamy nětk činić? 11 Wón wotmołwi a rjekny jim: Štóž ma
dwě sukni, daj temu, kiž žaneje nima, a štóž ma jědź, čiń tež tak. 12 Cłownicy pak tež
přińdźechu, zo bychu so křćić dali, a rjeknychu jemu: Mištrje, što mamy my nětk činić?
13 Wón praji jim: Nježadajće wjace, hač je wam postajene! 14 Tež wojacy woprašachu so
jeho: Što mamy činić? A wón rjekny jim: Nječińće nikomu křiwdy ani njeprawdy a
budźće spokojom ze swojej mzdu.

Rom. 15, 4–13

IV
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4 Štož

je prjedy pisane, to je nam jako wučba pisane, zo bychmy přez sćerpliwosć a
trošt Pisma wobchowali nadźiju. 5 Bóh sćerpliwosće a trošta pak spožč wam, zo byšće
mjez sobu jedneje mysle po Jezusu Chrystusu byli, 6 zo byšće přezjedne z jednym
ertom chwalili Boha, Wótca našeho Knjeza Jezusa Chrystusa. 7 Tehodla přijimajće
jedyn druheho, kaž je Chrystus tež nas přijimał k Božej chwalbje. 8 Ja pak praju:
Chrystus je so słužownik Židow stał Božeje prawdosće dla, zo by wobkrućił slubjenja,
wótcam podate. 9 Pohanjo pak maja Boha chwalić smilnosće dla, kaž je pisane (psalm
18, 50): »Tehodla chcu će chwalić mjez pohanami a twoje mjeno spěwać.« 10 A wospjet
rěka (5. knihi Mójzasa 32, 43): »Wjeselće so, pohanjo, z jeho ludom.« 11 A wospjet
(psalm 117, 1): »Chwalće Knjeza, wšitcy pohanjo, a česćće jeho, wšitke ludy!« 12 A
wospjet praji Jezaja (Jezaja 11, 10): »Korjeń Izajowy přińdźe a postanje, zo by knježił
nad pohanami; k temu změja pohanjo nadźiju.«
13 Bóh nadźije pak napjelń was ze wšěm wjeselom a z měrom we wěrje, zo byšće přeco
bohatšu nadźiju měli přez móc swjateho Ducha.

Jezaja 40, 1–8 [9–11]

V

1 Troštujće,

troštujće mój lud, praji waš Bóh. 2 Rěčće z Jerusalemom wutrobnje a
prědujće jemu, zo so jeho wotročstwo skónči, zo je jeho wina wodata; přetož wón je so
dwójnje chłostał wot Knjezoweje ruki za wšitke swoje hrěchi. 3 Hłós prědarja woła
w pusćinje: Přihotujće puć Knjezej, přihotujće w pusćinje runu šćežku našemu Bohu.
4 Wšitke doły dyrbja so powyšić, a wšitke hory a hórki dyrbja so znižić, a štož je křiwe,
budźe rune, a štož je njerune, dyrbi hładke być; 5 přetož krasnosć Knjeza so zjewi, a
wšitke ćěło budźe to zhromadnje widźeć, přetož Knjezowy ert je rěčał.
6 Hłós praji: Prěduj! A ja rjeknych: Što dyrbju prědować? Wšo ćěło je kaž trawa, a wšitka
jeho dobrota je kaž kwětka na polu. 7 Trawa wuschnyje, kwětka zwjadnje, přetož
Knjezowy dych jich naduje. Haj, lud je trawa. 8 Trawa wuschnyje, kwětka zwjadnje; ale
słowo našeho Boha wostanje hač do wěčnosće.
[9 Cionje, ty prědarjo radosće, stup na wysoku horu. Jerusalemje, ty prědarjo radosće,
pozběhń swój hłós z mocu, pozběhń jón a njeboj so! Praj judowym městam: Hlej, tu je
waš Bóh; 10 hlej: Tu je Bóh Knjez! Wón přińdźe mócny, a jeho ramjo budźe knježić. Hlej,
kotrychž je sebi dobył, su při nim, a kotrychž je sebi zasłužił, dźeja před nim. 11 Wón
budźe swoje stadło pasć kaž pastyr. Wón budźe jehnjata do swojeju rukow hromadźić a
na paži je nosyć a dójki wodźić.]

Zjew. Jana 3, 1–6

VI

1 Jandźelej

Sardeskeje wosady napisaj: Tak praji tón, kiž ma sedmorych Božich duchow
a sedmore hwězdy: Ja znaju twoje skutki: Ty maš mjeno, zo sy žiwy, a sy mortwy.
2 Wotuć a posylń to druhe, štož je smjerći bliske, přetož njejsym twoje skutki za
dokonjane póznał před swojim Bohom. 3 Wopomń pak, kak sy dóstał a słyšał, a dźerž to
kruće a čiń pokutu. Jelizo njebudźeš wotućeny, přińdu ja kaž paduch, a njebudźeš
wědźeć, w kotrej hodźinje ja na tebje přińdu. 4 Ty pak maš tež někotrych w Sardesu, kiž
njejsu swoju drastu womazali; woni budźa za mnu chodźić w běłej drasće, dokelž su
dostojni. 5 Štóž přewinje, budźe woblečeny z běłej drastu, a jeho mjeno njewušmórnu
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z knihi žiwjenja, a jeho mjeno wuznaju před swojim Wótcom a před jeho jandźelemi.
6 Štóž ma wuši, njech posłucha, što Duch wosadam praji!
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4. njedźela w adwenće
HRONO TYDŹENJA
Wjeselće so w Knjezu kóždy čas, a zaso praju wam: Wjeselće so! Knjez je blisko.

Fil. 4, 4. 5b

MODLITWA
1. Tebje prosymy, luby Knježe a Božo: Přihotuj w tutym hnadnym času naše wutroby,
zo bychmy bydlenje přihotowali twojemu Synej a tebje chwalili z wjeselom. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo: Přez narodźenje swojeho Syna sy nam a cyłemu swětej přihotował
wulke wjesele. Tebje prosymy: Wuswobodź nas wot njeměra a honjeńcy, zo bychmy
twojeho Syna přiwzali z wjeselom. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Pawoła na Filipiskich na 4. stawje

II

4 Wjeselće

so w Knjezu kóždy čas, a zaso praju wam: Wjeselće so!
dobrotu wozjewće wšitkim ludźom! Knjez je blisko.
6 Njestarajće so wo ničo; ale njech su we wšěch wěcach waše próstwy
w modlenju a žadanju z dźakowanjom před Bohom zjawne. 7 A Boži
měr, kotryž je wyši dyžli wšitkón rozum, wobarnuj waše wutroby a
mysle w Chrystusu Jezusu.
5 Swoju

Fil. 4, 4–7

SĆENJE
pola Lukaša na 1. stawje

I

[39 Marja pak nastaji so w tych dnjach a dźěše spěšnje do horow
k judowemu městu 40 a přińdźe do Cachariasoweho doma a postrowi
Hilžbjetu. 41 A poda so, jako Hilžbjeta Marine postrowjenje słyšeše,
oskoči dźěćatko w jejnym žiwoće. Hilžbjeta bu ze swjatym Duchom
napjelnjena 42 a zawoła wótře a rjekny: „Požohnowana sy mjez
20

žónskimi, a požohnowany je płód twojeho žiwota! 43 Zwotkel so mi
stanje, zo mać mojeho Knjeza ke mni přińdźe? 44 Přetož hlej, jako hłós
twojeho postrowjenja słyšach, poskoči dźěćatko z wjeselom w mojim
žiwoće. 45 Zbóžna sy, kiž sy wěriła, přetož dokonjane budźe, štož je ći
prajić dał Knjez.“]
46 Marja rjekny:
„Moja duša pozběhuje Knjeza,
47 a mój duch wjeseli so w Bohu, mojim Zbóžniku;
48 přetož wón je na swoju hubjenu dźowku pohladał.
Hlej, wotnětka budźa mje zbóžnu chwalić wšitke narody.
49 Přetož wón je wulke wěcy na mni sčinił, kiž je mócny
a kotrehož mjeno swjate je.
50 Jeho smilnosć traje wot naroda k narodej
při tych, kotřiž so jeho boja.
51 Wón wopokazuje móc ze swojim ramjenjom
a rozćěri tych, kotřiž su hordźi w swojich wutrobnych
myslach.
52 Wón storka mócnych ze stoła
a pozběhuje ponižnych.
53 Hłódnych napjelni z kubłami
a bohatych wostaji prózdnych.
54 Wón spomina na smilnosć
a pozběhuje swojeho słužownika Israela,
55 kaž je rěčał našim wótcam,
Abrahamej a jeho dźěćom hač do wěčnosće.“
[56 Marja pak wosta při njej tři měsacy a potom wróći so zaso do
swojeho domu.]

Lukaš 1, [39–45] 46–55 [56]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 1, 26–33 [34–37] 38

III

26 W

šestym měsacu pak pósła Bóh jandźela Gabriela do galilejskeho města, kotremuž
rěkaju Nacaret, 27 ke knježnje, kotraž běše slubjena mužej z mjenom Jozef
z Dawidoweho domu, a knježnje rěkachu Marja. 28 A jandźel zańdźe k njej a rjekny:
Budź strowjena, ty hnady połna! Knjez je z tobu. 29 Wona pak so stróži na jeho rěči a
pomysli sej: Kajki je to postrow? 30 A jandźel praji jej: Njeboj so, Marja! Ty sy hnadu
namakała pola Boha. 31 Hlej, ty budźeš samodruha a porodźiš syna, kotremuž maš
mjeno Jezus dać. 32 Wón budźe wulki a Syn Najwyšeho mjenowany, a Bóh Knjez da
jemu trón jeho wótca Dawida, 33 a wón budźe z kralom nad Jakubowym domom wěčnje,
a jeho kralestwo njezměje kónca.
21

[34 Marja pak praji jandźelej: Kak móže so to stać, dokelž wo žanym mužu ničo njewěm?
35 A jandźel wotmołwi a rjekny: Swjaty Duch přińdźe na tebje, a móc Najwyšeho tebje
wobchłódkuje; tehodla budźe tež swjate, kotrež ty porodźiš, Boži Syn mjenowane. 36 A
hlej, Hilžbjeta, twoja přiwuzna, wo kotrejž so rěči, zo je njepłódna, je tež samodruha
ze synom na swoje stare dny a chodźi nětk w šestym měsacu. 37 Přetož pola Boha njeje
žana wěc njemóžna.] 38 Marja pak rjekny: Hlej, sym Knjezowa dźowka, mi so stań, kaž
sy prajił. A jandźel woteńdźe wot njeje.

2. Kor. 1, 18–22
18 Bóh

19 Přetož

IV

je mój swědk, zo njeje naša rěč k wam zdobom haj a ně.
Boži Syn,
Jezus Chrystus, kiž je so mjez wami přez nas prědował, přez mje a přez Silwana a přez
Timoteja, njeběše haj a ně, ale běše haj w nim. 20 Přetož kelko tež Božich slubjenjow je,
je w nich tola to haj, tehodla prajimy tež my přez njeho hamjeń, Bohu ke chwalbje.
21 Bóh pak je, kiž nas z wami wobtwjerdźi w Chrystusu a je nas žałbował 22 a je nas
zazyglował a do našich wutrobow dał zawdawk Ducha.

Jan 1, 19–23 [24–28]

V

19 To

je Janowe swědčenje, jako pósłachu Židźa z Jerusalema měšnikow a lewitow
k njemu, zo bychu so jeho woprašeli: Štó sy? 20 A wón wuzna a njezaprě a wuzna: Ja
njejsym Chrystus. 21 A woni so jeho woprašachu: Štó pak? Sy Elija? A wón rjekny: Ja
njejsym. – Sy ty profeta? A wón wotmołwi: Ně. 22 Tuž prajichu jemu: Štó pak sy? zo
bychmy wotmołwjenje dali tym, kotřiž su nas pósłali. Što prajiš sam wo sebi? 23 Wón
praji: »Sym prědarski hłós w pusćinje: Přihotujće puć Knjeza!« kaž je profeta Jezaja
prajił (Jezaja 40, 3).
[24 A jich běchu farizejscy pósłali, 25 a woni so jeho prašachu a rjeknychu jemu: Čehodla
pak křćiješ, hdyž njejsy Chrystus ani Elija ani profeta? 26 Jan wotmołwi jim: Ja křćiju
z wodu, ale wón je wosrjedź was stupił, kotrehož njeznajeće. 27 Tón přińdźe po mni,
kotrehož črijowe rjemješki njejsym dostojny rozwjazać. 28 To so sta w Betaniji na tamnej
stronje Jordana, hdźež Jan křćiješe.]

Jezaja 52, 7–10

VI

7 Kak

lubozne su na horach nohi pósłow wjesełosće, kotřiž měr připowědaju, dobre
prěduja, zbože připowědaju, kotřiž Cionej praja: Twój Bóh je kral! 8 Twoji stražnicy
wołaju z wulkim hłosom a chwala zhromadnje; přetož ze swojimaj wočomaj budźa
widźeć, hdyž so Knjez do Ciona wróći. 9 Wyskajće, zradujće so hromadźe, wy
rozpadanki Jerusalema; přetož Knjez je swój lud troštował a Jerusalem wumóhł.
10 Knjez je swoje swjate ramjo zjewił před wočemi wšěch ludow, zo widźa kóncy wšeho
swěta zbože našeho Boha.
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Patoržica
HRONO SWJEDŹENJA
Słowo bu ćěło a bydleše mjez nami, a my widźachmy jeho krasnosć.

Jan 1, 14a

MODLITWA
1. Knježe, naš Božo, z wjeselom swjećimy dźensa narodźenje twojeho Syna Jezusa
Chrystusa, našeho Knjeza. Prosymy će: Daj, zo w nim spóznajemy twoju dobroćiwosć a
hnadu a zo jeho přiwzamy jako našeho Zbóžnika. Přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Njebjeski Wótče, twój Syn je do našeho ćěmneho swěta přišoł, zo by jón rozswětlił
ze swojim wěčnym swětłom. Swěć z tutym swětłom tak do našich wutrobow, zo so
ćěmnota z našeho žiwjenja zhubi a zo my twoje swětło dale njesemy. Přez Jezusa
Chrystusa, twojeho Syna a našeho Knjeza. Hamjeń.

WĚŠĆENJA
Wěšćenje pola profety Michi na 5. stawje
1 Ty,

Betlehemje-Efratá, kiž sy małe mjez wuznamnymi městami
w Judźe, z tebje dyrbi mi přińć, kotryž budźe knjez w Israelu, kotrehož
wuchod je był wot spočatka a wot wěčnosće. 2 Mjeztym da jim so
bědźić hač do časa, hdyž je ta porodźiła, kiž ma porodźić. Potom wróći
so zbytk jeho bratrow k israelskim synam. 3 Wón pak budźe
wustupować a pasć w mocy Knjeza a w krasnosći mjena Knjeza,
swojeho Boha. A woni budźa bydlić w měrje, přetož w samsnym času
budźe wón překrasnjeny, tak daloko kaž swět saha.

Micha 5, 1–3

Wěšćenje pola profety Jezaje na 9. stawje
5 Nam

je so dźěćo narodźiło, Syn je nam daty, a knjejstwo wotpočiwa
na jeho ramjenju. A jemu rěkaju dźiwapołny radźićel, Bóh rjek, wěčny
23

Wótčec, měrny wjerch; 6 zo by so jeho knjejstwo přisporjało a měr
nihdy so njekónčił na Dawidowym trónje a w jeho kralestwje, zo by jo
sylnił a podeprěł z prawom a z prawdosću wotnětka hač do wěčnosće.

Jezaja 9, 5–6

Wěšćenje pola profety Jezaje na 11. stawje
1 Prut

wurosće z Izajoweho roda, a hałuza z jeho korjenja přinjese
płód.
nim budźe wotpočować Knjezowy duch, duch mudrosće a
rozuma, duch rady a sylnosće, duch póznaća a bohabojaznosće.
2 Na

Jezaja 11, 1–2

Wěšćenje pola profety Jeremije na 23. stawje
5 Hlej,

přińdźe čas, praji Knjez, zo chcu Dawidej zbudźić praweho
potomnika. Wón budźe kral, kiž budźe mudrje knježić a prawo a
prawdosć w kraju dźeržeć. 6 Za jeho čas budźe so Judźe pomhać a
Israel budźe bydlić bjez strachoty. A to budźe jeho mjeno, a jemu
budźa rěkać: »Knjez, naša prawdosć«.

Jeremija 23, 5–6

Wěšćenje pola profety Jeremije na 31. stawje
31 Hlej,

čas přińdźe, praji Knjez, w kotrymž chcu z israelskim domom a
z judowym domom nowy slub činić, 32 nic kajkiž je slub był, kiž sym
z jich wótcami činił, hdyž jich za ruku wzach, zo bych jich
z egyptowskeho kraja wuwjedł, slub, kotryž njejsu dźerželi, hačrunjež
běch jich Knjez, praji Knjez; 33 ale to budźe slub, kotryž chcu
z israelskim domom činić po tutym času, praji Knjez: Ja chcu jim swój
zakoń do wutroby dać a do jich mysle zapisać, a woni budźa mój lud, a
ja chcu jich Bóh być. 34 A nichtó njebudźe wučić druheho, ani bratr
bratra, a prajić: „Póznaj Knjeza“, ale woni spóznaja mje wšitcy, wobaj,
mały a wulki, praji Knjez; přetož chcu jim złósć wodać a njespominać
nihdy na jich hrěch.

Jeremija 31, 31–34

24

EPISTOLA

II

w lisće Pawoła na Tita na 2. stawje
11 Zjewiła

je so zbóžna hnada Boža wšitkim čłowjekam 12 a rozwuči
nas, zo dyrbimy so wotrjec bjezbóžneho wašnja a swětnych lóštow a
žiwi być pócćiwje, prawje a pobožnje na swěće 13 a čakać na zbóžnu
nadźiju a zjewjenje krasnosće wulkeho Boha a našeho Zbóžnika
Jezusa Chrystusa, 14 kiž je so sam za nas dał, zo by nas wumóhł wot
wšeje njeprawdosće a sej sam wučisćił lud, kiž by jeho był a so swěru
dźeržał dobrych skutkow.

Titus 2, 11–14

SĆENJE
pola Lukaša na 2. stawje
1W

I

tym času pak so sta, zo wuńdźe přikaznja wot kejžora Awgustusa,
zo by wšitkón swět zapisany był. 2 A tuto zapisanje bě najprěńše a sta
so w času, jako běše Quirinius bohot w Syriskej. 3 A wšitcy dźěchu, zo
bychu so dali zapisać, kóždy do swojeho města. 4 Tuž poda so tež
Jozef z Galilejskeje, z města Nacareta, do židowskeho kraja
k Dawidowemu městu, kotremuž rěkaju Betlehem, dokelž běše z doma
a roda Dawidoweho, 5 zo by so zapisać dał z Marju, swojej slubjenej,
kotraž běše z ćežkim žiwotom.
6 A jako tam běštaj, dóńdźe čas, zo dyrbješe porodźić, 7 a wona
porodźi swojeho prěnjeho syna a zawi jeho do pjeluškow a połoži jeho
do žłoba, přetož njemějachu hewak žaneho městna w hospodźe.
8 A pastyrjo běchu w samsnej krajinje na polu a stražowachu w nocy
swoje stadło. 9 A jandźel Knjeza přistupi k nim, a jasnosć Knjeza jich
wobswěći; a woni so jara wulce bojachu. 10 A jandźel praji jim:
„Njebojće so! Hlej, připowědam wam wulke wjesele, kotrež so wšemu
ludej dóstanje, 11 přetož wam je so dźens Zbóžnik narodźił, kotryž je
Chrystus, Knjez, w Dawidowym měsće. 12 A tole mějće za znamjo:
Dźěćatko namakaće do pjeluškow wite a w žłobje ležo.“ 13 A hnydom
bě pola jandźela syła njebjeskeho wójska, kotřiž chwalachu Boha a
prajachu: 14 „Česć budź Bohu we wysokosći a měr na zemi pola
čłowjekow jeho spodobanja.“
15 Jako jandźeljo wot nich do njebjes stupachu, rěčachu pastyrjo mjez
sobu: „Pójmy nětk do Betlehema a wobhladajmy sej wěc, kotraž je so
25

stała a kotruž je nam Knjez zjewił.“ 16 A přińdźechu chwatajcy a
namakachu wobeju, Marju a Jozefa, a tež dźěćatko w žłobje ležo.
17 Jako pak běchu jo widźeli, roznošowachu słowo, kotrež bě so jim wo
dźěsću prajiło. 18 A wšitcy, kiž jo słyšachu, dźiwachu so temu, štož
běchu jim pastyrjo prajili. 19 Marja pak zachowa wšitke tute słowa a
rozpominaše je w swojej wutrobje. 20 A pastyrjo so zaso wróćichu,
česćachu a chwalachu Boha za wšitko, štož běchu słyšeli a widźeli,
kaž běše so jim prajiło.

Lukaš 2, 1–20

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 3, 16–21

III

16 Tak

je Bóh swět lubował, zo je swojeho jeničkeho narodźeneho Syna dał, zo bychu
wšitcy, kiž do njeho wěrja, zhubjeni njebyli, ale wěčne žiwjenje měli. 17 Přetož Bóh njeje
swojeho Syna do swěta pósłał, zo by wón swět sudźił, ale zo by swět přez njeho
wumóženy był. 18 Štóž do njeho wěri, njebudźe sudźeny, štóž pak njewěri, je hižo
sudźeny, přetož wón njewěri do mjena jeničkeho narodźeneho Syna Božeho. 19 To pak
je sud, zo je swětło do swěta přišło, a ludźo lubowachu ćěmnosć bóle dyžli swětło,
přetož skutki běchu złe. 20 Štóž złe čini, hidźi swětło a njepřińdźe k swětłu, zo bychu so
jeho skutki njewotkryłe. 21 Štóž pak prawdu čini, přińdźe k swětłu, zo by zjewjene było,
zo su jeho skutki w Bohu činjene.

Jezaja 9, 1–6

IV

1 Lud,

kiž póćmje chodźi, widźi wulke swětło, a nad tymi, kiž bydla w ćěmnym kraju,
swěći so jasnje. 2 Ty zbudźiš wyskanje, ty činiš wjesele wulke. Před tobu budźa so
wjeselić, kaž so wjesela wožně, kaž so zraduja, hdyž so dobyće wudźěluje. 3 Přetož ty
sy přah brěmjenja a prut na jich ramjenju a kij jich honjerja rozłamał kaž na Midianskim
dnju. 4 Přetož kóždy škórń, kiž harujo chodźi, a kóždy płašć, mačany z kreju, budźe
spaleny a wot wohenja póžrěty. 5 Přetož nam je so dźěćo narodźiło, Syn je nam daty, a
knjejstwo wotpočiwa na jeho ramjenju. A jemu rěkaju dźiwapołny radźićel, Bóh rjek,
wěčny Wótčec, měrny wjerch; 6 zo by so jeho knjejstwo přisporjało a měr nihdy so
njekónčił na Dawidowym trónje a w jeho kralestwje, zo by jo sylnił a podeprěł z prawom
a z prawdosću wotnětka hač do wěčnosće. To budźe činić zapal Knjeza Cebaota.

Jan 7, 28–29

V

28 Jezus

wučeše w templu a zawoła: Wy mje znajeće a wěsće, zwotkel sym. Tola ja
njejsym sam wot sebje přišoł, ale je Woprawdźity, kiž je mje pósłał, kotrehož
njeznajeće. 29 Ja pak jeho znaju, přetož sym wot njeho, a wón je mje pósłał.
26

1. Tim. 3, 16

VI

16 Wulke

je, kaž dyrbi kóždy wuznać, potajnstwo wěry: Bóh je wotkryty w ćěle,
wusprawnjeny w duchu, zjewjeny jandźelam, prědowany pohanam, wěrjeny na swěće a
přiwzaty do krasnosće.
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1. dźeń hodow
HRONO TYDŹENJA
Słowo bu ćěło a bydleše mjez nami, a widźachmy jeho krasnosć.

Jan 1, 14a

MODLITWA
1. Luby Knježe a Božo: Twój Syn bu čłowjek, zo by swět wuswobodźił wot mocy złeho.
Tebje prosymy: Wjedź tež nas ke krasnej swobodźe swojich dźěći. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo: W lubosći k nam zhubjenym čłowjekam sy swětej pósłał swojeho
Syna, zo bychmy přez njeho dóstali zbóžnosć. Tehodla će prosymy: Spožč nam, zo
twoju lubosć přiwzamy a w prawej wěrje wostanjemy. Přez Jezusa Chrystusa, našeho
Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Pawoła na Tita na 3. stawje

II

4 Jako

pak zjewi so přećelnosć a luboznosć Boha, našeho Zbóžnika,
sčini wón nas zbóžnych 5 – nic skutkow prawdosće dla, kotrež běchmy
činili, ale po swojej smilnosći – přez kupjel znowanarodźenja a wobnowjenja w swjatym Duchu, 6 kotrehož je bohaće na nas wulał přez
Jezusa Chrystusa, našeho Zbóžnika, 7 zo bychmy přez jeho hnadu
sprawni byli a namrěwcy wěčneho žiwjenja po našej nadźiji.

Titus 3, 4–7

SĆENJE
pola Lukaša na 2. stawje
1W

I

tym času pak so sta, zo wuńdźe přikaznja wot kejžora Awgustusa,
zo by wšitkón swět zapisany był. 2 A tuto zapisanje bě najprěńše a sta
so w času, jako běše Quirinius bohot w Syriskej. 3 A wšitcy dźěchu, zo
bychu so dali zapisać, kóždy do swojeho města. 4 Tuž poda so tež
28

Jozef z Galilejskeje, z města Nacareta, do židowskeho kraja
k Dawidowemu městu, kotremuž rěkaju Betlehem, dokelž běše z doma
a roda Dawidoweho, 5 zo by so zapisać dał z Marju, swojej slubjenej,
kotraž běše z ćežkim žiwotom.
6 A jako tam běštaj, dóńdźe čas, zo dyrbješe porodźić, 7 a wona
porodźi swojeho prěnjeho syna a zawi jeho do pjeluškow a połoži jeho
do žłoba, přetož njemějachu hewak žaneho městna w hospodźe.
8 A pastyrjo běchu w samsnej krajinje na polu a stražowachu w nocy
swoje stadło. 9 A jandźel Knjeza přistupi k nim, a jasnosć Knjeza jich
wobswěći; a woni so jara bojachu. 10 A jandźel praji jim: „Njebojće so!
Hlej, připowědam wam wulke wjesele, kotrež so wšemu ludej dóstanje,
11 přetož wam je so dźens Zbóžnik narodźił, kotryž je Chrystus, Knjez,
w Dawidowym měsće. 12 A tole mějće za znamjo: Dźěćatko namakaće
do pjeluškow wite a w žłobje ležo.“ 13 A hnydom bě pola jandźela syła
njebjeskeho wójska, kotřiž chwalachu Boha a prajachu: 14 „Česć budź
Bohu we wysokosći a měr na zemi pola čłowjekow jeho spodobanja.“
15 Jako jandźeljo wot nich do njebjes stupachu, rěčachu pastyrjo mjez
sobu: „Pójmy nětk do Betlehema a wobhladajmy sej wěc, kotraž je so
stała a kotruž je nam Knjez zjewił.“ 16 A přińdźechu chwatajcy a namakachu wobeju, Marju a Jozefa, a tež dźěćatko w žłobje ležo.
17 Jako pak běchu jo widźeli, roznošowachu słowo, kotrež bě so jim wo
dźěsću prajiło. 18 A wšitcy, kotřiž jo słyšachu, dźiwachu so temu, štož
běchu jim pastyrjo prajili. 19 Marja pak zachowa wšitke słowa a rozpominaše je w swojej wutrobje. 20 A pastyrjo so zaso wróćichu,
česćachu a chwalachu Boha za wšitko, štož běchu słyšeli a widźeli,
kaž běše so jim prajiło.

Lukaš 2, [1–14], 15–20

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Micha 5, 1–4a

III

1A

ty Betlehemje–Efratá, kiž sy małe mjez wuznamnymi městami w Judźe, z tebje dyrbi
mi přińć, kotryž budźe knjez w Israelu, kotrehož wuchod je był wot spočatka a wot
wěčnosće. 2 Mjeztym da jim so bědźić hač do časa, hdyž je ta porodźiła, kiž ma
porodźić. Potom wróći so zbytk jeho bratrow k israelskim synam. 3 Wón pak budźe
wustupować a pasć w mocy Knjeza a w krasnosći mjena Knjeza, swojeho Boha. A woni
budźa bydlić w měrje, přetož w samsnym času budźe wón překrasnjeny, tak daloko kaž
swět saha. 4 A wón budźe měr.

1. Jan. 3, 1–6
29

IV

1 Hlejće,

kajku lubosć je nam Wótc wopokazał, zo bychmy Bože dźěći mjenowani byli –
a to tež smy! Tehodla nas swět njeznaje; přetož jeho njeznaje. 2 Moji lubi, my smy nětk
Bože dźěći; ale što budźemy, njeje so hišće zjewiło. My pak wěmy, zo hdyž so to zjewi,
budźemy jemu runja; přetož wohladamy jeho tajkeho, kajkiž je. 3 A kóždy, kiž ma
nadźiju k njemu, so sam wučisći, runje kaž je tamny tež čisty. 4 Kóždy, kiž hrěši, čini tež
njeprawo, a hrěch je njeprawo. 5 A wy wěsće, zo je so wón zjewił, zo by hrěchi
wotewzał, a we nim njeje hrěch. 6 Štóž we nim wostanje, njehrěši; štóž hrěši, njeje jeho
widźał ani jeho póznał.

Jan 3, 31–36

V

31 Štóž

z wysokosće přińdźe, je nad wšitkimi. Štóž je wot zemje, je wot zemje a rěči wo
zemi. Štóž z njebjes přińdźe, je nad wšitkimi 32 a swědči wo tym, štož je widźał a słyšał,
ale jeho swědčenje nichtó njepřijimuje. 33 Štóž pak swědčenje přijimuje, wobkrući, zo je
Bóh wěrny. 34 Přetož tón, kotrehož je Bóh pósłał, rěči Bože słowa, přetož Bóh dawa
Ducha bjez měry. 35 Wótc ma Syna lubo a je jemu wšitko do ruki dał. 36 Štóž do Syna
wěri, ma wěčne žiwjenje. Štóž pak Syna njeposłucha, njebudźe žiwjenje widźeć, ale
Boži hněw wostanje nad nim.

Gal. 4, 4–7

VI

4 Jako

bě čas dopjelnjeny, pósła Bóh swojeho Syna, wot žónskeje porodźeneho a
zakonju poddaneho, 5 zo by wumóhł tych, kotřiž běchu pod zakonjom, zo bychmy
dźěćace prawo dóstali. 6 Dokelž sće nětk dźěći, je Bóh Ducha swojeho Syna pósłał do
našich wutrobow, kotryž woła: Abba, luby Wótče! 7 Tak njejsy wjace wotročk, ale dźěćo.
Sy–li pak dźěćo, potom sy tež namrěwc přez Boha.
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2. dźeń hodow
HRONO TYDŹENJA
Słowo bu ćěło a bydleše mjez nami, a widźachmy jeho krasnosć.

Jan 1, 14a

MODLITWA
1. Pomhaj, Knježe Božo, zo bychmy požohnowani byli přez narodźenje twojeho Syna a
přez njeho přewinyli skaženosć swojeho žiwjenja. Přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo: Ty přińdźeš jako čłowjek k nam, zo by swoju lubosć wozjewił.
Tebje prosymy: Daj, zo wobswědčimy we wšěm, štož smy a činimy, twoju miłosć a
twoje bohatstwo w Chrystusu Jezusu, našim Knjezu, kotryž z tobu w jednoće swjateho
Ducha knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće na Hebrejskich na 1. stawje

II

1 Po

tym zo je Bóh w dawnych časach wjelekróć a na wšelake wašnje
rěčał k wótcam přez profetow, 2 je wón w poslednich dnjach k nam
rěčał přez Syna, kotrehož je za namrěwca wšeho postajił, přez
kotrehož je tež swět stworił. 3 Wón je jasnosć jeho krasnosće a
podobnosć jeho byća a njese wšitke wěcy ze swojim mócnym słowom
a je wučisćenje wot našich hrěchow dokonjał a je so sydnył k prawicy
krasnosće we wysokosći
[4 a je tak wo wjele wyši dyžli jandźeljo, kaž je mjeno, kotrež je namrěł,
dostojniše hač jich mjeno. 5 Přetož ke kotremu jandźelej je Bóh hdy
prajił: »Ty sy mój Syn, dźens sym će płodźił«? A zaso: »Ja budu jeho
Wótc, a wón budźe mój Syn«? 6 A hdyž prěnjonarodźeneho zaso do
swěta zapokaza, rjeknje: »A wšitcy jandźeljo dyrbja so k njemu modlić.«]

Hebr. 1, 1–3 [4–6]
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SĆENJE
pola Jana na 1. stawje

I

1W

spočatku bě słowo, a słowo bě pola Boha, a Bóh bě słowo. 2 Tuto
bě w spočatku pola Boha. 3 Wšitke wěcy su so přez njo sčinili, a bjez
njeho njeje so ničo sčiniło, štož je so činiło. 4 W nim bě žiwjenje, a
žiwjenje bě swětło čłowjekow. 5 A swětło swěći w ćěmnosći, a ćěmnosć
njeje jo zapřijała.
[6 Bě čłowjek, pósłany wot Boha, z mjenom Jan. 7 Tón přińdźe na
swědčenje, zo by swědčił wo swětle, zo bychu wšitcy přez njeho wěrili.
8 Wón njebě swětło, ale wón dyrbješe swědčić wo swětle.]
9 To bě prawe swětło, kotrež wšitkich ludźi rozswěći, kotřiž do swěta
přińdu. 10 Wón bě na swěće, a swět je přez njeho činjeny, ale swět
jeho njepózna. 11 Wón přińdźe do swojeho, a ći jeho njepřiwzachu.
12 Kaž wjele pak jeho přiwzachu, tym da móc, zo bychu Bože dźěći
byli, tym, kiž do jeho mjena wěrja, 13 kiž njejsu z kreje ani z wole ćěła
ani z wole muža, ale su wot Boha narodźeni.
14 A słowo bu ćěło a bydleše mjez nami, a widźachmy jeho kras nosć,
krasnosć jako jeničkeho narodźeneho Syna wot Wótca, połneho hnady
a prawdy.

Jan 1, 1–5 [6–8] 9–14

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 8, 12–16

III

12 Jezus

rjekny: Ja sym swětło swěta. Štóž za mnu dźe, njebudźe chodźić w ćěmnosći,
ale změje swětłosć žiwjenja. 13 Tuž prajichu jemu farizejscy: Ty swědčiš sam wo sebi.
Twoje swědčenje njeje prawe. 14 Jezus wotmołwi a dźeše jim: Tež hdy bych ja sam wo
sebi swědčił, je moje swědčenje prawe; přetož wěm, zwotkel sym přišoł a hdźe du, ale
wy njewěsće, zwotkel sym přišoł a hdźe du. 15 Wy sudźiće po ćěle, ja nikoho njesudźu.
16 A hdyž ja sudźu, tak je moje sudźenje prawe, přetož njejsym sam, ale ja a Wótc, kiž
je mje pósłał.

Zjew. Jana 7, 9–12 [13–17]

IV

9 Widźach

wulku syłu, kotruž njemóžeše nichtó přeličić, ze wšěch narodow a splahow a
ludow a rěčow; woni stejachu před trónom a před jehnjećom, woblečeni z běłej drastu a
z palmami w rukomaj, 10 a wołachu z wulkim hłosom: Zbože budź našemu Bohu, kiž na
trónje sedźi, a jehnjeću!
11 A wšitcy jandźeljo stejachu wokoło tróna a wokoło staršich a wokoło štyrjoch
postawow a padźechu před trónom na swoje wobličo a modlachu so k Bohu 12 a
32

dźachu: Hamjeń, chwalba a česć a mudrosć a dźak a krasnosć a móc a sylnosć budź
našemu Bohu wot wěčnosće hač do wěčnosće! Hamjeń.
[13 A jedyn ze staršich započa a rjekny mi: Štó su ći, z běłymi drastami woblečeni, a
zwotkel su přišli? 14 A ja prajich jemu: Knježe, ty to wěš. A wón rjekny mi: To su ći, kotřiž
su přišli z wulkeje tyšnosće a su swoju drastu płokali a ju wubělili w kreji jehnjeća.
15 Tehodla su woni před Božim trónom a słuža jemu wodnjo a w nocy w jeho templu; a
tón, kiž na trónje sedźi, budźe nad nimi bydlić. 16 Woni njebudźa wjace hłódni ani lačni;
tež njebudźe na nich ćežić ani słónco ani horcota; 17 přetož jehnjo wosrjedź tróna budźe
jich pasć a přewodźeć k žorłam žiweje wody, a Bóh wutrěje wšitky sylzy z jich wočow.]

Jezaja 11, 1–9
1 Prut

2 Na

V

wurosće z Izajoweho roda, a hałuza z jeho korjenja přinjese płód.
nim budźe
wotpočować Knjezowy duch, duch mudrosće a rozuma, duch rady a sylnosće, duch
póznaća a bohabojaznosće. 3 A spodobanje změje na bohabojaznosći.
Wón njebudźe sudźić, štož jeho woči widźitej, ani zasudźeć, štož jeho wuši słyšitej, 4 ale
wón budźe z prawdosću sudźić chudych a prawje wotsudźi bědnych w kraju, a budźe
z kijom swojeho erta namócneho bić a z dychom swojeje huby bjezbóžneho morić.
5 Prawdosć budźe pas jeho ledźbow a swěra pas jeho bjedrow. 6 Wjelki budźa
z jehnjatami bydlić a pantery z kozołami ležeć. Hólčatko budźe ćelata a młodych lawow
a kormny skót zdobom honić. 7 Kruwy a mjedwjedźe budźa so zhromadnje pasć, a jich
młodźata budźa hromadźe ležeć; a lawy budźa słomu žrać kaž howjada. 8 A ćěšne
dźěćatko budźe sej hrajkać při dźěrje zmijicy, a wotćěšene dźěćatko budźe swoju ruku
tykać do jamy hada. 9 Nihdźe njebudźe so hrěšić ani njebudźa so złóstnistwa skućić na
mojej cyłej swjatej horje, přetož kraj budźe połny póznaća Knjeza, kaž wody morjo
přikrywaja.

2. Kor. 8, 9

VI

9 Wy

znajeće hnadu našeho Knjeza Jezusa Chrystusa: hačrunjež je bohaty, bu chudy
was dla, zo byšće přez jeho chudobu bohaći byli.
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1. njedźela po hodźoch
HRONO TYDŹENJA
Słowo bu ćěło a bydleše mjez nami, a widźachmy jeho krasnosć.

Jan 1, 14a

MODLITWA
1. Wěčny Božo, ty sy so nam darił přez narodźenje swojeho Syna ze swojej lubosću:
Pomhaj nam, zo bychmy ze słowom a ze swojim žiwjenjom wobswědčili, štož wěrimy
we wutrobje. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wótče w njebjesach, dźěćo w žłobiku nam wozjewi poselstwo wo wumóženju a wjeselu. Prosymy Tebje, zo by nam wotewrěł wutrobu za tutón dar. Wostań při nas nětko a
kóždy čas. Tebi budź chwalba wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w 1. lisće Jana na 1. stawje

II

1 Štož

bě wot spočatka, štož smy słyšeli, štož smy widźeli ze swojimaj
wočomaj, štož smy sej wobhladali a štož stej našej ruce wobmasałej
wo słowje žiwjenja, 2 – a žiwjenje je so zjewiło, a my smy widźeli a
swědčimy a připowědamy wam wěčne žiwjenje, kotrež bě pola Wótca
a je so nam zjewiło –, 3 štož smy widźeli a słyšeli, to tež wam
připowědamy, zo byšće tež wy z nami zhromadnosć měli, a naša
zhromadnosć je z Wótcom a z jeho Synom Jezusom Chrystusom. 4 A
tole pisamy, zo by naša wjesełosć dospołna była.

Jan 1, 1–4

SĆENJE
pola Lukaša na 2. stawje

I

[22 Jako běchu dny Marineho wučisćenja po Mójzasowym zakonju
dopjelnjene, přinjeseštaj Marja a Jozef dźěćatko Jezusa do
34

Jerusalema, zo byštaj jeho Knjezej předstajiłoj, 23 kaž je pisane
w zakonju Knjeza: »Wšitko muske, kotrež so jako prěnje narodźi, dyrbi
Knjezej swjećene być«, 24 a zo byštaj přinjesłoj wopor, kaž je prajene
w zakonju Knjeza: »por tujawkow abo dwaj młodej hołbjej«. 25 A hlej:]
Čłowjek běše w Jerusalemje, z mjenom Simeon, a tutón muž běše
pobožny a bohabojazny a čakaše na trošt Israela, a swjaty Duch běše
z nim. 26 A jemu běše so słowo wot swjateho Ducha dóstało, zo
njebudźe smjerće widźeć, chibazo by prjedy widźał Chrystusa Knjeza.
27 A wón přińdźe na pozbudźenje Ducha do templa. A jako staršej
dźěćatko Jezusa do templa přinjeseštaj, zo byštaj z nim činiłoj po
wašnju zakonja, 28 wza wón jeho na swojej ruce a chwaleše Boha a
rjekny:
29 „Knježe, nětk daš swojeho wotročka w měrje hić,
kaž sy prajił;
30 přetož mojej woči stej twojeho Zbóžnika widźałoj,
31 kotrehož sy přihotował před wšitkimi ludami,
32 swětło, k rozswěćenju pohanow
a ke chwalbje twojeho israelskeho luda.“
33 A jeho nan a mać dźiwaštaj so temu, štož so wo nim rěčeše. 34 A
Simeon požohnowa jich a praji Mari, jeho maćeri: „Hlej, tutón je
postajeny za pad a za stawanje mnohich w Israelu a za znamjo, kotremuž so přećiwja – 35 a tež přez twoju dušu budźe so mječ drěć –, zo
bychu so mysle wjele wutrobow zjewiłe.“
36 A běše profećina, Hana, Fanuelowa dźowka, ze splaha Asser; tuta
bě jara wobstarna. Wona bě ze swojim mužom žiwa była sydom lět, po
tym zo bě so wudała, 37 a bě nětko wudowa na štyriawosomdźesat lět.
Ta njeńdźeše nihdy z templa a słužeše Bohu z posćenjom a z modlenjom wodnjo a w nocy. 38 Tež wona přistupi k nim w samsnej hodźinje,
chwaleše Boha a rěčeše wo nim wšitkim, kiž na wumóženje
Jerusalema čakachu.
[39 A jako běštaj wšitko dokonjałoj po zakonju Knjeza, wróćištaj so
zaso do Galilejskeje do swojeho města Nacareta. 40 Dźěćatko pak
rosćeše a bu mócne, połne mudrosće, a Boža hnada běše nad nim.]

Lukaš 2, [22–24] 25–38 [39–40]

PRĚDOWANSKE TEKSTY

III

Matej 2, 13–18 [19–23]
13 Hlej,

jandźel Knjeza zjewi so Jozefej wosnje a rjekny: Stawaj a wzmi dźěćatko a jeho
mać a ćekń do Egyptowskeje a wostań tam, doniž ći to njepowěm; přetož Herodaš chce
dźěćatko pytać, zo by jo skóncował. 14 A wón stany a wza dźěćatko a jeho mać w nocy
35

a wućekny do Egyptowskeje 15 a wosta tam hač do Herodašoweje smjerće, zo by so dopjelniło, štož je Knjez rěčał přez profetu, kotryž praji (Hozea 11, 1): »Z Egyptowskeje
sym swojeho syna wołał.«
16 Hdyž Herodaš nětk widźeše, zo bě wot mudrych zjebany, rozhněwa so jara a
wupósławši daše morić wšitke hólčatka w Betlehemje a w cyłej wokolinje, kiž běchu
dwělětne a młódše, po času, kotryž běše so wot mudrych doprašał. 17 Tehdy so
dopjelni, štož je prajene přez profetu Jeremiju, kotryž praji (Jeremija 31, 15): »Wołanje
słyšachu w Ramje, wjele płača a žałosćenja; Rahel płakaše pře swoje dźěći a nochcyše
so dać troštować, dokelž bě po nich.«
[19 Hdyž pak bě Herodaš wumrěł, hlej, zjewi so jandźel Knjeza Jozefej wosnje w Egyptowskej 20 a rjekny: Stawaj a wzmi dźěćatko a jeho mać a ćehń do israelskeho kraja;
wumrěli su, kotřiž dźěsću za žiwjenjom dźěchu. 21 Wón stany a wza dźěćatko a jeho
mać a přińdźe do israelskeho kraja. 22 Jako pak słyšeše, zo běše Archelaus nad
Židowskej z kralom město swojeho nana Herodaša, boješe so tam hić. Wosnje přija
přikaz Boha a woteńdźe do galilejskeho kraja. 23 A přišedši tam bydleše w měsće
z mjenom Nacaret, zo by dopjelnjene było, štož je rěčane přez profetu: Wón budźe
Nacarenski rěkać.]

1. Jan. 2, 21–25

IV

21 Ja

wam njejsym pisał, jako njebyšće prawdosć znali; ale wy ju znajeće a wěsće, zo
žana łža z prawdy njepřińdźe. 22 Štó je łhar, chiba tón, kiž prěje, zo je Jezus tón
Chrystus? Tón je antichryst, kiž Wótca a Syna prěje. 23 Štóž Syna prěje, tón tež Wótca
nima; štóž Syna wuznawa, tón ma tež Wótca. 24 Štož sće wot započatka słyšeli, njech
we was wostanje. Hdyž we was wostanje, štož sće wot započatka słyšeli, tak
wostanjeće tež w Synu a we Wótcu. 25 To je slubjenje, kotrež je wón nam slubił: wěčne
žiwjenje.

Jan 12, 44–50

V

44 Jezus

wołaše: Štóž do mnje wěri, tón njewěri do mnje, ale do teho, kiž je mje pósłał.
štóž mje widźi, tón widźi teho, kiž je mje pósłał. 46 Sym jako swětło na swět přišoł,
zo njeby nichtó, kiž do mnje wěri, we ćmě wostał. 47 A štóž moje słowa słyši a je njewobchowa, teho njebudu sudźić; přetož njejsym přišoł, zo bych swět sudźił, ale zo bych
swět wumóhł. 48 Štóž mje zacpěwa a njepřijima moje słowa, tón ma hižo swojeho
sudnika: Słowo, kotrež sym rěčał, budźe jeho sudźić na sudnym dnju. 49 Přetož njejsym
sam ze sebje rěčał; ale Wótc, kiž je mje pósłał, je mi přikaznju dał, što mam činić a
rěčeć. 50 A ja wěm: Jeho přikaznja je wěčne žiwjenje. Tehodla, štož ja rěču, to rěču tak,
kaž je mi to Wótc prajił.
45 A

Jezaja 49, 13–16

VI

13 Wyskajće,

njebjesa, zraduj so, zemja! Chwalće, wy hory, z wyskanjom! Přetož Knjez
je swój lud troštował a so smili nad swojimi bědnymi.
36

14 Cion

pak praji: Knjez je mje wopušćił; Knjez je mje zabył. 15 Móže tež žona swoje
dźěćatko zabyć, zo by so njesmiliła nad synom swojeho žiwota? A hdy by wona zabyła,
ja tebje njezabudu. 16 Hlej, do dłónjow sym tebje zapisał, twoje murje su stajnje přede
mnu.

37

Skónčenje stareho lěta – silwester
HRONO DNJA
Smilny a hnadny je Knjez, sćerpliwy a wulkeje dobroty.

psalm 103, 8

MODLITWA
1. Wšehomócny wěčny Božo, tebi so dźakujemy, zo sy nas hač do tuteho dnja hnadnje
škitał, a prosymy će: Daj, zo wostanjemy tež w přichodnym lěće přez twoju hnadu na
twojich pućach. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, lěto so skónči. Tebi budź dźak za wšitko dobre, štož smy w nim dožiwili.
Tebje prosymy: Pomhaj nam zrozumić wšitke ćerpjenja, wodaj nam hrěch a winu
zańdźeneho lěta a daj nam swobodu za nowy započatk. Přez Jezusa Chrystusa,
našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Pawoła na Romskich na 8. stawje

II

31 Je–li

Bóh za nas, štó móže přećiwo nam być? 32 Kotryž tež njeje
swojeho Syna přelutował, ale je jeho za nas wšitkich podał – kak
njedyrbjał nam z nim wšitko darić? 33 Štó chcył na wuzwolenych Božich
skoržić? Bóh je tudy, kiž prawych čini. 34 Štó chce zatamać? Chrystus
Jezus je tudy, kiž je wumrěł, haj hišće wjace, kiž je tež zbudźeny,
kotryž je na prawicy Božej a nas zastupuje. 35 Štó chce nas wotdźělić
wot Chrystusoweje lubosće? Žałosć abo stysknosć abo přesćěhanje
abo hłód abo nahota abo strachota abo mječ? 36 Kaž je napisane:
»Twojedla budźemy zabići cylički dźeń; nas wobhladuja kaž wowcy
k rězanju.« 37 Tola we wšitkim tym přewinjemy dale bóle přez teho
sameho, kiž je nas lubował. 38 Přetož sym sej wěsty, zo ani smjerć ani
žiwjenje ani jandźel ani knjejstwa ani mocy ani nětčiše ani přichodne
39 ani wysoke ani hłuboke ani druhe stworjenje njemóže nas dźělić wot
lubosće Božeje, kotraž je w Chrystusu Jezusu, našim Knjezu.

Rom. 8, 31b–39

38

SĆENJE
pola Lukaša na 12. stawje

I

Jezus porěča swojim japoštołam: 35 „Njech su waše bjedra wopasane a
waše swěcy zaswěćene 36 a budźće podobni čłowjekam, kotřiž na
swojeho knjeza čakaju, hdyž woteńdźe z kwasa, zo bychu, hdyž
přińdźe a zakłapa, jemu hnydom wotewrěli. 37 Zbóžni su wotročcy,
kotrychž Knjez přišedši namaka na straži. Zawěrnje, ja praju wam: ón
so podpasa a budźe jich k blidu kazać a přińdźe a budźe jim słužić.
38 A jeli přińdźe w druhej abo třećej nócnej straži a to tak nadeńdźe:
Zbóžni su woni. 39 To pak maće wědźeć: Hdy by hospodar wědźał,
w kotrej hodźinje paduch přińdźe, tak njeby dał do doma so załamać.
40 Tehodla budźće tež wy hotowi! Přetož Syn čłowjeka přińdźe
w hodźinje, hdyž so wy teho njenadźijeće.“

Lukaš 12, 35–40

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jezaja 30, [8–14] 15–17

III

[Takle rěči Knjez: 8 Nětk dźi a napisaj to před nimi na tafličku a narysuj to do knihow, zo
by to wostało stajnje a wěčnje. 9 Přetož woni su njeposłušny lud a zełharni synojo, kotřiž
nochcedźa słuchać na Knjezowu přikaznju; 10 ale praja widźerjam: »Wy njedyrbiće
widźeć!« a wěšćerjam: »Štož je wěrne, njedyrbiće wěšćić! Rěčće nam, štož so nam
lubi; wěšćće, za čimž wutroba žada! 11 Wotstupće z puća, wopušćće prawu šćežku!
Dajće nam pokoj z israelskim Swjatym!« 12 Tehodla rěči israelski Swjaty: Dokelž wy tuto
słowo zaćisnjeće a spušćiće so na złóstnistwo a samopašnosć a wobstejiće na tymaj,
13 da dyrbi wam tutón hrěch być kaž rozpuklina, hdyž započnje so sypotać při wysokej
muri, kotraž nahle, njedźiwajcy so zwjeze; 14 kaž hdyž so karan rozbije, kiž so roztołče
bjez smilnosće, tak zo so njenamaka wot jeho kruchow ani črjop, z kotrymž móhł so
woheń z wohnišća wzać abo móhła so woda ze studnje čerpać. 15 Přetož:]
Takle rěči Bóh Knjez, israelski Swjaty: Jeli byšće so wobroćili a mjelčeli, by so wam
pomhało; z mjelčenjom a z nadźiju byšće sylni byli. Wy pak nochceće a prajiće: »Ně,
dokelž na konjach chcemy ćěkać«, – tehodla budźeće ćěkać, »a na běharjach chcemy
jěchać«, – tehodla přesćahnu was waši přesćěharjo. 17 Přetož tysac z was ćeknu před
hroženjom jeničkeho; haj před pjećomi budźeće wšitcy wy ćěkać, doniž wyše
njewostanjeće kaž stołp na horje a kaž chorhoj na hórce.

2. Mójz. 13, 20–22

IV

20 Israelića

wućahnychu ze Sukkota a lehnychu so w Etamje při kromje pusćiny. 21 A
Knjez dźěše před nimi, wodnjo w mróčelowym stołpje, zo by jich po prawym puću wjedł,
39

a w nocy we wohenjowym stołpje, zo by jim swěćił, zo bychu wodnjo a w nocy pućować
móhli. 22 Nihdy njewotstupi mróčelowy stołp wodnjo wot luda ani wohenjowy stołp
w nocy.

Jan 8, 31–36

V

31 Jezus

rěčeše Židam, kotřiž do njeho wěrjachu: Wostanjeće–li při mojim słowje, tak
sće prawi moji wučomnicy 32 a póznajeće prawdu, a prawda was wuswobodźi. 33 Tuž
wotmołwichu woni jemu: My smy Abrahamowe dźěći a njejsmy nihdy nikoho wotročcy
byli. Kak da ty rěčiš: Wy budźeće swobodni? 34 Jezus wotmołwi jim: Zawěrnje,
zawěrnje, ja praju wam: Štóž hrěši, je hrěcha wotročk. 35 Wotročk pak njewostanje
wěčnje w domje; syn wostanje wěčnje. 36 Jeli was nětk Syn wuswobodźi, tak sće
woprawdźe swobodni.

Hebr. 13, 8–9b
8 Jezus

9 Njedajće

VI

Chrystus je wčera a dźens a tónsamy tež hač do wěčnosće.
so wot
wšelakich a cuzych wučbow honić, přetož krasna je wěc, hdyž wobtwjerdźi so wutroba,
štož stanje so přez hnadu.

40

Nowe lěto
HRONO DNJA
Wšitko, štož činiće ze słowami abo ze skutkami, to čińće wšitko w mjenje Knjeza
Jezusa a dźakujće so Bohu Wótcej přez njeho.

Kol. 3, 17

MODLITWA
1. Knježe Božo, kiž sy nam w zańdźenym lěće swoju lubosć wopokazał, spožč nam, zo
bychmy nowe lěto w Jezusowym mjenje započeli a tebje chwalili ze wšěmi swojimi skutkami. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym
Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo, we wšitkich přeměnjenjach wostanje twoja lubosć njezměnjena.
Tehodla prosymy tebje, zo bychmy tež w tutym lěće twoju žohnowacu lubosć spóznali a
tebje we wšěm chwalili. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Jakuba na 4. stawje

II

13 Wy

rjeknjeće: Dźensa abo jutře póńdźemy do teho abo do teho
města a tam chcemy lěto wostać a wikować a zasłužić –, 14 a wy
njewěsće, što jutře budźe. Što je waše žiwjenje? Dym wy sće, kiž so
na mału chwilu pokazuje a potom zańdźe. 15 Město teho dyrbjeli prajić:
Jelizo Knjez chce, smy žiwi a chcemy to abo wono činić.

Jak. 4, 13–15

SĆENJE
pola Lukaša na 4. stawje
16 Jezus

I

přińdźe do Nacareta, hdźež bě wotrostł, a dźěše do synagogi
po swojim wašnju na dnju sabata a stany a chcyše čitać. 17 Jemu
dachu knihi profety Jezaje. A jako knihi wotewrě, namaka městno,
hdźež běše pisane: 18 »Duch Knjeza je při mni, dokelž je mje žałbował,
zo bych chudym ewangelij připowědał; wón je mje pósłał, zo bych
prědował jatym, zo maja so pušćić, a slepym, zo maja widźeć, a roz41

bitym, zo maja swobodni być, 19 zo bych připowědał spodobne lěto
Knjeza.«
20 A jako běše knihi začinił, poda je słužownikej a sydny so. A wšitkich
woči w synagoze na njeho hladachu. 21 Wón pak poča jim rěčeć:
„Dźensa je tuto słowo pisma dopjelnjene před wašimaj wušomaj.“

Lukaš 4, 16–21

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 14, 1–6

III

1 Jezus

rěčeše swojim wučomnikam:
Waša wutroba so njestróž! Wěrće do Boha a wěrće do mnje! 2 W domje mojeho Wótca
je wjele wobydlenjow. Hdy by temu tak njebyło, bych ja potom wam rjekł: Ja du tam,
wam městno přihotować? 3 A hdyž tam du, wam městno přihotować, chcu so wróćić a
was k sebi wzać, zo byšće byli, hdźež ja sym. 4 A hdźe ja du, tón puć wy znajeće.
5 Tomaš rjekny jemu: Knježe, my njewěmy, hdźe dźeš; a kak móžemy puć znać?
6 Jezus jemu rjekny: Ja sym puć a prawdosć a žiwjenje; nichtó njepřińdźe k Wótcej
chiba přez mje.

Jozua 1, 1–9

IV

1 Po

tym zo bě Mójzas, wotročk Knjeza, wumrěł, rěčeše Knjez z Jozuu, Nunowym
synom, Mójzasowym słužownikom: 2 Mój wotročk Mójzas je wumrěł; tuž stań a ćehń
přez Jordan, ty a wšitkón lud, do kraja, kotryž sym jim, israelskim dźěćom, dał. 3 Kóžde
městno, na kotrež wy ze swojimaj nohomaj stupiće, sym wam dał, kaž sym Mójzasej
prajił. 4 Wot pusćiny hač k Libanonej a wot wulkeje rěki Eufrat hač k wulkemu morju
k wječoru, cyły hetitiski kraj, ma waš być. 5 Nichtó njesmě so tebi přećiwić wšitke twoje
žiwe dny. Kaž sym z Mójzasom był, tak budu tež z tobu. Ja nochcu će wopušćić ani wot
tebje wotstupić. 6 Posylń swoju wutrobu a budź dobreje mysle; přetož ty dyrbiš tutemu
ludej kraj rozdźělić, kotryž chcu jim jako namrěwstwo dać, kaž sym jich wótcam slubił.
7 Jeno posylń swoju wutrobu a budź jara dobreje mysle, zo by dźeržał a činił we wšitkich
wěcach po zakonju, kotryž je ći Mójzas, mój wotročk, přikazał. Njewotstup wot njeho ani
na prawicu ani na lěwicu, zo by mudry był we wšitkim, hdźež póńdźeš. 8 A njech
njepřińdźe kniha zakonja wot twojeho erta, ale pytaj we njej wodnjo a w nocy, zo by
dźeržał a činił we wšitkich wěcach po tym, štož je we njej napisane. Potom budźe so ći
radźić na twojich pućach, a ty budźeš wšitko prawje činić. 9 Hlej, sym tebi přikazał, zo by
ty swoju wutrobu posylnił a dobreje mysle był. Njeboj a njestróž so; přetož Knjez, twój
Bóh, je z tobu we wšitkim, štož budźeš činić.
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Přisłowa 16, 1–9

V

1 Čłowjek

sebi drje něšto we wutrobje mysli; ale wot Knjeza přińdźe, štož budźe jazyk
2
rěčeć. Kóždemu zdadźa so jeho puće čiste; ale Knjez pruwuje duchi. 3 Poruč Knjezej
swoje skutki, tak budźe so twoje předewzaće radźić. 4 Knjez čini wšitko swoje dla, tež
bjezbóžneho za zły dźeń. 5 Horda wutroba je Knjezej hrózbnosć a njewostanje njechłostana. 6 Přez dobrotu a swěrnosć budźe přestupjenje wujednane, a přez bojosć
Knjeza wzdaš so złeho. 7 Hdyž někoho puće so Knjezej spodobaju, tak wujedna wón tež
mjez jeho njepřećelemi a nim měr. 8 Lěpje je mało ze sprawnosću hač wjele bohatstwa
z njesprawnosću. 9 Wutroba čłowjeka wumysli sej swój puć; Knjez sam pak wjedźe jeho
kročele.

Fil. 4, 10–13 [14–20]

VI

10 Sym

so wulce zwjeselił w Knjezu, zo sće so zaso prócowali, za mnje so starać; kaž
sće to přeco chcyli, ale čas njeje to dowolił. 11 To njepraju, dokelž mam nuzu; přetož
sym nawuknył, so spokojić z tym, kaž so mi dźe.
12 Ja móžu poniženy być a móžu wysoki być; sym na wšo a štožkuli zwučeny: woboje,
móžu syty być a hłód tradać, woboje, móžu wjace hač dosć měć a nuzu ćerpjeć;
13 móžu wšitko přez teho, kiž mje posylnja.
[14 Wy wšak sće derje činili, zo sće so wo mnje starali w mojej tyšnosći. 15 Wy Filipiscy
tež wěsće, zo na spočatku mojeho prědowanja ewangelija, hdyž z Macedoniskeje
wuńdźech, žana wosada njeje w dawanju a branju ze mnu zhromadnosć měła hač
jenož wy. 16 Přetož tež do Tesaloniki sće pósłali jónu a potom zaso, štož bě mi trěbne.
17 Nic, zo bych pytał dar; ale pytam płód, zo by so wam bohaće přiličił. 18 Sym pak
wšitko dóstał a mam wšeho nadosć. Wšeho mam bohaće, po tym zo sym wot
Epafrodita dóstał, štož bě wot was přišło: słódku wóń, přijomny wopor, Bohu spodobny.
19 Mój Bóh pak napjelni wšu wašu potrěbnosć po swojim bohatstwje z krasnosću
w Chrystusu Jezusu. 20 Bohu pak, našemu Wótcej, budź česć wot wěčnosće hač do
wěčnosće! Hamjeń.]
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2. njedźela po hodźoch
HRONO TYDŹENJA
Widźachmy jeho krasnosć, krasnosć jako jeničkeho narodźeneho Syna wot Wótca,
połneho hnady a prawdy.

Jan 1, 14b

MODLITWA
1. Wšehomócny Božo: Knjež ty w našim žiwjenju po swojim spodobanju, zo bychmy
přez twojeho Syna dokonjeli dobre skutki k česći twojeho mjena. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, ty maš wjele znamjenjow a pućow, zo by čłowjekow k sebi sćahnył. Wjedź
tež nas do swojeje wěčnosće a daj přez nas tamnym swoju lubosć spóznać. Tole
prosymy w mjenje twojeho Syna, kotremuž budź česć a chwalba hač do wěčnosće.
Hamjeń.

EPISTOLA
w 1. lisće Jana na 5. stawje

II

11 To

je swědčenje, zo je nam Bóh wěčne žiwjenje dał, a tuto žiwjenje
je w jeho Synu. 12 Štóž ma Syna, ma žiwjenje; štóž Božeho Syna nima,
nima žiwjenje.
13 To sym wam pisał, kiž wěriće do mjena Božeho Syna, zo byšće
wědźeli, zo wěčne žiwjenje maće.

Jan 5, 11–13

SĆENJE
pola Lukaša na 2. stawje
41 Jezusowaj

I

staršej chodźeštaj kóžde lěto do Jerusalema na jutrowny
róčny čas. 42 A jako běše Jezus dwanaće lět, dźěchu woni horje do
Jerusalema po wašnju swjedźenja. 43 A jako so skónčichu dny a wonaj
so dom wróćištaj, wosta hólc Jezus w Jerusalemje, a jeho staršej to
44

njewědźeštaj. 44 Mysleštaj sej, zo je snadź mjez towaršemi, a dźěštaj
puć jedneho dnja a pytaštaj jeho mjez přećelstwom a znatymi. 45 Jako
pak jeho njenamakaštaj, wróćištaj so do Jerusalema a pytaštaj jeho.
46 A sta so, zo jeho po třoch dnjach namakaštaj w templu sedźo mjez
wučerjemi, kak na nich posłuchaše a so jich woprašowaše. 47 A wšitcy,
kiž na njeho posłuchachu, dźiwachu so jeho rozumej a wotmołwam.
48 A hdyž jeho wuhladaštaj, stróžištaj so. A jeho mać praji jemu: „Mój
syno, čehodla sy namaj to načinił? Hlej, twój nan a ja smój će
z bolosću pytałoj.“ 49 A wón rjekny jimaj: „Čehodla staj mje pytałoj?
Njewěstaj, zo mam być tam, štož je mojeho Wótca?“ 50 A
njezrozumištaj słowo, kotrež jimaj praji. 51 A wón dźěše z nimaj dele a
přińdźe do Nacareta a běše jimaj poddany. A jeho mać zachowa
wšitke tute słowa w swojej wutrobje. 52 A Jezus přiběraše na mudrosći
a na lětach a na hnadźe pola Boha a čłowjekow.

Lukaš 2, 41–52

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 1, 43–51

III

43 Jezus

44 Filipus

chcyše do Galilejskeje hić a namaka Filipa a praji jemu: Pój za mnu!
pak běše z Betsaidy, z města Handrija a Pětra. 45 Filipus namaka Natanaela a jemu
praji: Namakali smy teho, wo kotrymž su pisali Mójzas w zakonju a profetojo, Jezusa,
Jozefoweho syna, z Nacareta. 46 A Natanael praji jemu: Što móže z Nacareta dobreho
přińć? Filipus jemu rjekny: Pój a hladaj! 47 Jezus widźeše, zo Natanael k njemu dźe, a
praji wo nim: Hlej, to je prawy israelski, w kotrymž njeje žaneho jebanja. 48 Natanael
jemu praji: Zwotkel mje znaješ? Jezus wotmołwi a dźeše jemu: Prjedy dyžli će Filipus
zawoła, hdyž běše ty pod figowcom, widźach tebje. 49 Natanael jemu wotmołwi: Rabbi,
ty sy Boži Syn, ty sy israelski kral! 50 Jezus wotmołwi jemu: Ty wěriš, dokelž sym ći
prajił, zo sym će widźał pod figowcom. Ty budźeš hišće wjetše wěcy widźeć dyžli te.
51 A rjekny jemu: Zawěrnje, zawěrnje, ja praju wam: Wy budźeće widźeć njebjesa
wotewrjene a Božich jandźelow horje a dele přińć nad Synom čłowjeka.

Jezaja 61, 1–3 [4, 9] 11, 10

IV

1 Duch

Boha Knjeza je na mni, dokelž je Knjez mje žałbował. Wón je mje pósłał, zo bych
bědnym dobru powěsć přinjesł, rozłamane wutroby zawobalił, jatym swobodu
připowědał, zwjazanym, zo dyrbja być swobodni a njezwjazani; 2 zo bych připowědał
spodobne lěto Knjeza a dźeń wjećenja našeho Boha, zo bych troštował wšitkich
žarowacych, 3 zo bych činił, zo so zrudnym w Cionje dawa pycha za popjeł, wolij
wjesełosće za žarowansku drastu, chwalbny kěrluš za zrudneho ducha, zo bychu
mjenowani byli »štomy prawdosće« a »rostliny Knjeza« jemu ke chwalbje. [4 Woni
45

natwarja zaso stare rozpadanki a, štož je dołho puste było, zaso zestajeja; woni
wopušćene města wobnowja, kiž su wot splaha k splahej puste ležałe.
9 A jich splah njech je znaty mjez pohanami a jich potomnicy mjez ludami, zo, štóž jich
widźi, spóznaje, zo su wot Knjeza žohnowany splah.]
11 Přetož runje kaž rostliny ze zemje rostu a symjo w zahrodźe schadźa, tak da Bóh
Knjez prawdosći schadźeć a chwalbje před wšitkimi pohanami.
10 Ja so wjeselu w Knjezu, a moja duša so zraduje w mojim Bohu; přetož wón je mje
woblekł drastu zboža a mje wodźěwał ze suknju prawdosće, kaž nawoženju
z měšniskim wěncom pyšeneho a kaž njewjestu, kiž so pyši ze swojimi drohoćinkami.
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Jan 7, 14–18

V

14 Wosrjedź

róčneho časa dźěše Jezus horje do templa a wučeše. 15 Židźa dźiwachu so
a prajachu: Kak móže wón Pismo znać, kotryž jo tola njeje wuknył? 16 Jezus wotmołwi
jim a rjekny: Moja wučba njeje moja, ale teho, kiž je mje pósłał. 17 Chce–li štó jeho wolu
činić, tón zhoni, hač je wučba wot Boha abo hač ja sam ze sebje rěču. 18 Štóž sam
ze sebje rěči, tón hlada swojeje česće; štóž pak česće teho hlada, kiž je jeho pósłał, tón
je wěrny, a žana njesprawnosć njeje we nim.

Rom. 16, 25–27

VI

25 Temu

pak, kotryž móže was posylnić po mojim ewangeliju a prědowanju wo Jezusu
Chrystusu, přez kotrež je to potajnstwo zjewjene, kotrež je wot wěčnych časow
zamjelčane było, 26 nětk pak je zjewjene a tež znate přez pisma profetow po přikazni
wěčneho Boha, zo by posłušnosć wěry była mjez wšitkimi pohanami: 27 Bohu, kiž je
jenički mudry, budź česć přez Jezusa Chrystusa hač do wěčnosće. Hamjeń.
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Swjedźeń Třoch kralow
HRONO TYDŹENJA
Ćma zańdźe, a wěrne swětło swěći nětk.

1. Jan. 2, 8b

MODLITWA
1. Njebjeski Wótče, kiž sy přez hwězdu mudrych z rańšeho kraja k žłobej wjedł a jim
zjewił swojeho Syna: Tebje prosymy, zo by nam jeho spóznać dał we wěrje jako našeho
Knjeza a zo bychmy jeho jónu widźeli we wěčnej krasnosći. Přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo a Wótče, ty sy swojeho Syna sčinił k swětłu swěta. Tebje
prosymy: Rozswěć ćmu we wutrobach a myslach čłowjekow a daj wšěm Jezusowu
krasnosć spóznać. Přez njeho, našeho Knjeza Jezusa Chrystusa. Hamjeń.

EPISTOLA

II

w lisće Pawoła na Efeziskich na 3. stawje

Wy sće słyšeli wo zastojnstwje Božeje hnady, kotraž je mi data was
dla: 3 Přez zjewjenje sym nazhonił potajnstwo. 5 To njeje w prjedawšim
času zjewjene było čłowjeskim dźěćom, kaž je nětko zjewjene jeho
swjatym japoštołam a profetam přez Ducha; 6 mjenujcy zo su pohanjo
sobunamrěwcy a sobu k jeho ćěłu słušeja a su tež dostojni sluba
w Chrystusu Jezusu přez ewangelij.
2

Efez. 3, 2–3a 5–6

SĆENJE
pola Mateja na 2. stawje
1 Hdyž

I

so Jezus narodźi w Betlehemje w židowskim kraju w času krala
Herodaša, hlej, přińdźechu mudri wot ranja do Jerusalema 2 a so
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prašachu: „Hdźe je nowonarodźeny kral Židow? My smy jeho hwězdu
widźeli w rańšim kraju a smy přišli, so k njemu modlić.“ 3 Jako to kral
Herodaš słyšeše, so stróži a cyły Jerusalem z nim, 4 a wón zhromadźi
wšitkich wyšich měšnikow a pismawučenych luda a prašeše so jich,
hdźe móhł so Chrystus narodźić. 5 Woni prajachu jemu: „W Betlehemje
w židowskim kraju, přetož tak je pisane přez profetu: 6 »A ty,
Betlehemje w židowskim kraju, njejsy nanihdy najmjeńše mjez židowskimi městami, přetož z tebje wuńdźe wjerch, kotryž budźe mój israelski lud pasć.«“
7 Tuž zawoła Herodaš mudrych skradźu k sebi a wobhonjowaše so
dokładnje pola nich, w kotrym času běše so jim hwězda zjewiła, 8 a
pósła jich do Betlehema a rjekny: „Ćehńće tam a prašejće so swěru za
dźěćatkom; a hdyž jo namakaće, powěsće mi, zo bych tež ja šoł a so
k njemu modlił.“ 9 Jako běchu krala słyšeli, ćehnjechu tam. A hlej,
hwězda, kotruž běchu w rańšim kraju widźeli, dźěše před nimi, doniž
njezasta nad domom, w kotrymž dźěćatko běše. 10 Wuhladawši
hwězdu, zwjeselichu so wulce 11 a zastupichu do tuteho doma a
namakachu dźěćatko z Marju, jeho maćerju, a poklaknywši modlachu
so k njemu, wočinichu swoje pokłady a wobdarichu jo ze złotom,
z wyruchom a z myru. 12 A Bóh poruči jim wosnje, zo njebychu so
k Herodašej wróćili; a wróćichu so po druhim puću do swojeho kraja.

Matej 2, 1–12

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 1, 15–18

III

15 Jan

swědči wo Jezusu a woła: Tón to běše, wo kotrymž sym prajił: Po mni přińdźe,
kiž je přede mnu był; přetož wón běše prjedy hač ja. 16 A z jeho połnosće smy wšitcy
brali hnadu za hnadu. 17 Přetož zakoń je přez Mójzasa daty, ale hnada a prawdosć je so
stała přez Jezusa Chrystusa. 18 Nichtó njeje nihdy Boha widźał; jenički narodźeny Syn,
kiž je Bóh a w klinje Wótca, je nam jeho připowědał.

Kol. 1, 24–27

IV

24 Japoštoł

pisa: Nětk wjeselu so w ćerpjenjach, kiž za was ćerpju, a narunam na swojim
ćěle, štož hišće pobrachuje na ćěsnosćach Chrystusa, za jeho ćěło, to je wosada.
25 Jeje słužownik ja buch přez zastojnstwo, kotrež je mi Bóh dał, zo bych Bože słowo
bohaće připowědał, 26 mjenujcy potajnstwo, kotrež bě zakryte wot wěčnych časow a
splahow sem, nětk pak je zjewjene jeho swjatym. 27 Jim chcyše Bóh zjewić, što je to
krasne bohatstwo tuteho potajnstwa mjez pohanami, mjenujcy Chrystus we was,
nadźija krasnosće.
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Jezaja 60, 1–6

V

1 Stawaj,

rozswětluj so, přetož twoje swětło přińdźe a krasnosć Knjeza schadźa nad
2
tobu. Přetož hlej, ćěmnosć přikrywa zemju a ćma ludźi, ale nad tobu schadźa Knjez, a
jeho krasnosć jewi so nad tobu. 3 Pohanjo přińdu k twojemu swětłu a kralojo k jasnosći,
kotraž nad tobu schadźa.
4 Pozběhń swojej woči a rozhladuj so: Tući wšitcy du zhromadźeni k tebi. Twoji synojo
přińdu zdaloka a twoje dźowki přinjesu so na rukomaj. 5 Potom budźeš swoju radosć
widźeć a so jara wjeselić, a twoja wutroba budźe ržeć a so rozšěrjeć, hdyž so pokłady
ludow při morju k tebi wobroća a bohatstwo ludow k tebi přińdźe. 6 Črjóda kamelow
tebje přikryje, młode kamele z Midiana a z Efy. Ze Zaby wšitcy přińdu a přinjesu złoto a
wyruch a budźa připowědać chwalbu Knjeza.

2. Kor. 4, 3–6

VI

3 Jelizo

4 před

je naš ewangelij zakryty, je zakryty před tymi, kotřiž budźa zhubjeni,
njewěrjacymi, w kotrychž je Bóh tuteho swěta zaslepił mysle, zo by jim njeswěćiła jasna
swěca ewangelija Chrystusoweje krasnosće, kotryž je Boži wobraz. 5 Přetož my
njeprědujemy nas samych, ale Chrystusa Jezusa, zo je wón Knjez, my pak smy waši
wotročcy Jezusa dla. 6 Přetož Bóh, kotryž přikaza: Swětło njech z ćěmnosće swěći, je
so rozswěćił w našich wutrobach, zo by nam dał spóznać swětło swojeje krasnosće
we wobliču Chrystusa.
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1. njedźela po Třoch kralach
HRONO TYDŹENJA
Kotrychž Boži Duch wodźi, ći su Bože dźěći.

Rom. 8, 14

MODLITWA
1. Wšehomócny, wěčny Božo, kiž sy Jezusa při jeho křćeńcy w Jordanje wozjewił jako
swojeho Syna a sy jemu dał swjateho Ducha: Tebje prosymy, zo by twój Duch tež nas
jako twoje křćene dźěći wjedł. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž
je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo, žedźimy so za jasnym a jednorym žiwjenjom. Tebje prosymy: Daj
nam spóznać swoju jasnosć, zo bychmy dokonjani byli we twojej lubosći. Přez Jezusa
Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Pawoła na Romskich na 12. stawje

II

1 Napominam

was, lubi bratřa, přez Božu smilnosć, zo byšće swoje
ćěła podali za žiwy, swjaty a Bohu spodobny wopor. To njech je waša
rozumna Boža słužba. 2 A nječińće po wašnju swěta, ale přeměńće so
přez wobnowjenje swojeje mysle, zo byšće móhli pruwować, što je
Boža wola, mjenujcy to dobre a spodobne a dokonjane.
3 Přetož ja praju přez hnadu, kotraž je mi data, kóždemu mjez wami, zo
njeby nichtó wjace do so dźeržał, dyžli so słuša, ale zo by kóždy
skromny był, kóždy, kaž je Bóh měru wěry wudźělił.
[4 Přetož kaž mamy na jednym ćěle wjele stawow, ale wšitke stawy
nimaju jenake dźěło, 5 tak smy wjele jedne ćěło w Chrystusu, ale mjez
sobu je jedyn druheho staw, 6 a mamy wšelake dary po tej hnadźe,
kotraž je nam data. 7 Ma–li štó wěšćenski dar, njech wukonja jón
we wěrje. Ma–li štó zastojnstwo, njech słuži. Wuči–li štó, njech wučby
hlada. 8 Napomina–li štó, njech napominanje hlada. Wudźěla–li štó,
njech wudźěla z čistej myslu. Nawjeduje–li štó wosadu, njech je
starosćiwy. Wopokazuje–li štó smilnosć, njech to z wjesełosću čini.

Rom. 12, 1–3 [4–8]
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SĆENJE
pola Mateja na 3. stawje

I

13 Jezus

přińdźe z Galilejskeje k Jordanej k Janej, zo by so dał wot
njeho wukřćić. 14 Ale Jan wobaraše jemu a rjekny: „Mi je trjeba, zo by
ty mje křćił, a ty přińdźeš ke mni?“ 15 Jezus pak wotmołwi a dźeše
jemu: „Njech so nětk tak stanje! Přetož tak so nam přisłuša, wšitku
prawdosć dopjelnić.“ Tuž jemu dopušći. 16 A jako bě Jezus wukřćeny,
hnydom z wody wustupi. A hlej, njebjesa so wotewrěchu nad nim, a
Jan widźeše Božeho Ducha kaž hołbja dele lećeć a na njeho přińć. 17 A
hlej, hłós z njebjes rěčeše: „To je mój luby Syn, na kotrymž mam
spodobanje.“

Matej 3, 13–17

PRĚDOWANKSE TEKSTY

III

Matej 4, 12–17
12 Jako

Jezus zasłyša, zo je Jan do jastwa daty, woteńdźe do Galilejskeje. 13 A wopušći
město Nacaret, přińdźe a bydleše w Kapernaumje, kiž je při jězorje na mjezach
Sebulona a Naftalija, 14 zo by dopjelnjene było, štož je prajene přez profetu Jezaju,
kotryž praji (Jezaja 8, 23; 9, 1): 15 »Kraj Sebulon a kraj Naftali, kraj při morju, kraj za
Jordanom, pohanska Galilejska, 16 lud, kotryž póćmje sedźeše, je wuhladał wulke
swětło; a tym, kiž sedźachu w kraju a w sćinje smjerće, je swětło zeschadźało.« 17 Wot
teho časa poča Jezus prědować: Čińće pokutu, přetož njebjeske kralestwo je so
přibližiło!

1. Kor. 1, 26–31

IV

26 Hladajće

na swoje powołanje. Wjele mudrych po ćěle, wjele mócnych, wjele
wosebnych njeje powołanych. 27 Ale štož je błazne před swětom, to je Bóh wuzwolił, zo
by mudrych wohańbił; a štož je słabe před swětom, to je Bóh wuzwolił, zo by wohańbił
to, štož je mócne; 28 a to njehódne před swětom a zacpěte je Bóh wuzwolił, to, štož ničo
njeje, zo by zničił, štož něšto je, 29 zo njeby so nichtó před Bohom chwalił. 30 Přez njeho
pak sće w Chrystusu Jezusu, kotryž je nam wot Boha sčinjeny k mudrosći a
k prawdosći a k swjećenju a k wumóženju, 31 zo by so stało, kaž je napisane (Jeremija
9, 22, 23): »Štóž so chwali, tón so chwal teho Knjeza!«
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Jan 1, 29–34

V

29 Jan

Křćenik wuhlada Jezusa, zo k njemu dźe, a rjekny: Hlej, to je Bože jehnjo, kotrež
njese swěta hrěchi. 30 Tón je, wo kotrymž sym prajił: Za mnu přińdźe muž, kotryž je
přede mnu był; přetož wón běše prjedy dyžli ja. 31 A ja jeho njeznajach. Zo pak by wón
zjawny był w Israelu, tehodla sym ja přišoł, křćić z wodu. 32 A Jan swědčeše a rjekny: Ja
widźach, zo Duch dele lećeše kaž hołb z njebjes a wosta na nim. 33 A ja jeho
njeznajach. Ale tón, kiž mje pósła, zo bych z wodu křćił, tón praji mi: Na kotrehož
budźeš widźeć Ducha dele lećeć a na nim wostać, tón je, kotryž ze swjatym Duchom
křćije. 34 A ja sym to widźał a swědčił, zo je tón Boži Syn.

Jezaja 42, 1–4 [5–9]

VI

1 Tak

rěči Knjez: Hlej, to je mój wotročk – kotrehož dźeržu – a mój wuzwoleny, na
kotrymž ma moja duša spodobanje. Ja sym jemu swojeho ducha dał; wón přinjese
prawdu pohanam. 2 Wón njebudźe hawtować ani wołać a jeho hłós njebudźe na hasach
słyšeć. 3 Nałamanu sćinu wón njedołama, a žehliwy sužoh wón njewuhasnje. Swěru
připowěda prawo. 4 Wón sam njehasnje a so njezłama, doniž na zemi njepostaji prawo;
a kupy čakaja na jeho přikaz.
[5 Tak praji Bóh Knjez, kotryž njebjesa stwori a wupřestrěje, kotryž zemju stwori a štož
na njej rosće, kotryž dych dawa ludej na njej a ducha tym, kiž po njej chodźa: 6 Ja, tón
Knjez, sym tebje powołał w prawdosći a tebje za ruku dźeržu a tebje wobarnuju a dam
tebje za slub ludej, za swětło pohanow, 7 zo by wotewrěł woči slepych a jatych z jastwa
wuwjedł a z kłódy tych, kotřiž sedźa póćmje. 8 Ja, tón Knjez, to je moje mjeno, ja nochcu
swoju česć žanemu druhemu dać ani swoju chwalbu přiboham. 9 Hlej, štož sym prjedy
připowědał, je přišło. Tak tež nowe připowědam; prjedy hač zeschadźa, wam to
powěm.]
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2. njedźela po Třoch kralach
HRONO TYDŹENJA
Zakoń je přez Mójzasa daty, ale hnada a prawda je so stała přez Jezusa Chrystusa.

Jan 1, 17

MODLITWA
1. Wšehomócny Božo, kiž ty wodźiš wšitko, štož je w njebjesach a na zemi: Wusłyš
našu modlitwu a spožč nam měr wšitke dny našeho žiwjenja. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezu Chryšće, ty sy přinjesł čłowjekam radosć a jim tak dał znamjo swojeje
krasnosće. Tebje prosymy: Přeměń tež naše žarowanje do wjesela a daj, zo su tež tute
kemše za nas swjedźeń, na kotrymž sy ty mjez nami. Přetož ty knježiš wot wěčnosće
hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Pawoła na Romskich na 12. stawje

II

[4 Kaž mamy na jednym ćěle wjele stawow, ale wšitke stawy nimaju
jenake dźěło, 5 tak smy wjele jedne ćěło w Chrystusu, ale mjez sobu je
jedyn druheho staw, 6 a mamy wšelake dary po tej hnadźe, kotraž je
nam data. 7 Ma–li štó wěšćenski dar, njech wukonja jón we wěrje. Ma–
li štó zastojnstwo, njech słuži. Wuči–li štó, njech wučby hlada.
8 Napomina–li štó, njech napominanje hlada. Wudźěla–li štó, njech
wudźěla z čistej myslu. Nawjeduje–li štó wosadu, njech je starosćiwy.
Wopokazuje–li štó smilnosć, njech to z wjesełosću čini.]
9 Lubosć njebudź falšna. Hidźće złe a dźeržće so k dobremu.
10 Bratrowska lubosć mjez wami budź wutrobna. Z česću mjez sobu
wobchadźejće. 11 Njebudźće lěni w tym, štož maće činić. Budźće horcy
w duchu. Słužće Knjezej. 12 Budźće wjeseli w nadźiji, sćerpliwi w ćěsnosći, wobstajni w modlitwje. 13 Pomhajće swjatym w jich potrěbnosćach. Hospodujće rady. 14 Žohnujće tych, kiž was přesćěhuja;
žohnujće a njezakliwajće. 15 Wjeselće so z wjesełymi a płakajće
z płakacymi. 16 Mějće mjez sobu jenaku mysl. Nježadajće za wysokimi
wěcami, ale mějće so k niskim. Njemějće so sami za mudrych.

Rom. 12, [4–8] 9–16
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SĆENJE
pola Jana na 2. stawje

I

1 Na

třećim dnju bě kwas w galilejskim Kana, a Jezusowa mać běše
tam. 2 Jezus pak a jeho wučomnicy běchu tež na kwas prošeni. 3 A
jako wina pobrachny, praji Jezusowa mać jemu: „Wina nimaju.“ 4 Jezus
praji jej: „Žónska, što mam z tobu? Moja hodźina njeje hišće přišła.“
5 Jeho mać praji słužownikam: „Štož wón wam praji, to čińće.“
6 Tam pak steješe šěsć kamjentnych wódnych sudobjow za čisćenje po
židowskim wašnju, a do kóždeho dźěchu dwě abo tři měry. 7 Jezus
praji jim: „Nalijće wódne sudobja z wodu!“ A woni je nalachu hač do
wjercha. 8 A wón praji jim: „Načerpajće nětk a donjesće to brašce.“ A
woni donjesechu jemu. 9 Jako pak braška wino wopta, kotrež běše
woda było, a njewědźeše, zwotkel je – słužownicy pak to wědźachu,
kotřiž běchu wodu načerpali – zawoła braška nawoženju 10 a praji
jemu: „Kóždy dawa najprjedy dobre wino, a hdyž su so napili, potom to
słabše. Ty pak sy dobre wino hač do nětka schował.“
11 To je prěnje znamjo, kotrež Jezus sčini w galilejskim Kana, a zjewi
swoju krasnosć. A jeho wučomnicy wěrjachu do njeho.

Jan 2, 1–11

PRĚDOWANSKE TEKSTY
2. Mójz. 33, 17–23

III

17 Knjez

rěčeše Mójzasej: „Ty sy hnadu namakał před mojimaj wočomaj, a ja tebje znaju
z mjenom.“ 18 A Mójzas praji: „Pokaž mi swoju krasnosć!“ 19 A wón wotmołwi: „Ja chcu ći
dać před twojim wobličom wšitku swoju dobrotu a chcu před tobu zjewić mjeno Knjeza:
Komuž sym hnadny, temu sym hnadny, a nad kimž so smilu, nad tym so smilu.“
20 A wón praji dale: „Moje wobličo njemóžeš widźeć, přetož žadyn čłowjek njewostanje
žiwy, kiž mje widźi.“
21 A Knjez rěčeše dale: „Hlej, městno je při mni, tu dyrbiš na skale stać. 22 Hdyž pak
póńdźe tu moja krasnosć nimo, chcu tebje do škałoby stajić a swoju ruku nad tobu
dźeržeć, doniž njejsym přešoł. 23 Potom wozmu swoju ruku wot tebje, a ty směš za mnu
hladać, ale moje wobličo njebudźeš móc widźeć.“

1. Kor. 2, 1–10

IV

1 Jako

k wam přińdźech, njepřińdźech z wysokimi słowami a z wysokej mudrosću, wam
připowědać Bože potajnstwo. 2 Přetož mějach za prawe, ničo njewědźeć mjez wami
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chiba jenož Jezusa Chrystusa, teho Křižowaneho. 3 Tuž běch pola was w słabosći a
w bojosći a z wulkim třepotanjom; 4 a moje słowo a moje prědowanje njesta so
z přeswědčacymi słowami čłowjeskeje mudrosće, ale we wopokazanju ducha a mocy,
5 zo njeby waša wěra wobstała na čłowjeskej mudrosći, ale na Božej mocy.
6 Wo čimž pak rěčimy, je tola mudrosć pola dokonjanych; nic mudrosć swěta, tež nic
knježacych tuteho swěta, kotřiž zańdu. 7 My pak rěčimy wo mudrosći Boha, kotraž je
w potajnstwje zakryta, kotruž je Bóh před časom swěta postajił k našej krasnosći,
8 kotruž njeje nichtó mjez wyšimi tuteho swěta spóznał; přetož hdy bychu ju spóznali,
njebychu Knjeza krasnosće křižowali. 9 Přetož je so stało, kaž je napisane (Jezaja 64,
3): »Štož njeje žane woko widźało a žane wucho słyšało a do wutroby žaneho čłowjeka
přišło, štož je Bóh tym přihotował, kotřiž jeho lubuja.« 10 Nam pak je to Bóh zjewił přez
swojeho Ducha; přetož Duch přepytuje wšitke wěcy, tež hłubiny Bože.

Mark 2, 18–20 [21–22]

V

18 Janowi

wučomnicy a farizejscy posćachu so husto; a někotři přińdźechu a rjeknychu
Jezusej: Čehodla posća so wučomnicy Jana a wučomnicy farizejskich, a twoji
wučomnicy so njeposća? 19 Jezus jim praješe: Kak móža so kwasarjo posćić, dołhož je
nawoženja z nimi? Dołhož maja nawoženju při sebi, njemóža so posćić. 20 Přińdźe pak
čas, zo budźe nawoženja wot nich wzaty; potom budźa so posćić, na tamnym dnju.
[21 Nichtó njepřišije zapłatu z noweho płata na staru drastu, hewak so nowa zapłata wot
stareho wottorhnje, a dźěra je ćim wjetša. 22 Nichtó njelije młode wino do starych
kožanych měchow, hewak roztorha młode wino měchi, a wino a měchi so skaža; ale
młode wino ma so do nowych měchow leć.]

Hebr. 12, 12–18 [19–21] 22–25a

VI

12 Posylńće

mučne ruki a wustate kolena, 13 a stupajće runje ze swojimi nohami, zo
njeby so nichtó zakopnył kaž chromy, ale wjele bóle wustrowjeny był. 14 Hońće za
měrom ze wšěmi a za swjećenjom, bjez kotrehož nichtó Knjeza njewohlada, 15 a
kedźbujće na to, zo njeby nichtó Božu hnadu skomdźił, zo njeby nihdźe hórki korjeń
wurostł a njeměr načinił a jich wjele přez njón nječistych było, 16 zo njeby nichtó był
njeswěrny abo bjezbóžny kaž Ezaw, kiž za jednu jědź předa swoje prawo jako
prěnjonarodźeny. 17 Wy wšak wěsće, zo bu potom zaćisnjeny, jako chcyše žohnowanje
namrěć, přetož njenamaka za pokutu městna, hačrunjež ju ze sylzami pytaše.
18 Přetož wy njejsće přistupili k horje, kotrejež móžešće so dótknyć a kotraž so
z wohenjom paleše, a nic w ćmě ani w ćěmnosći ani při wichoru, [19 ani k zynkej truby
ani k hłosu słowow, hdyž posłucharjo prošachu, zo so jim wjace prajiło njeby; 20 dokelž
njemóžachu znjesć, štož so praješe (2. Mójzasa 19, 13): »Hdy by so tež jeno zwěrjo
hory dótknyło, by dyrbjało kamjenjowane być.« 21 A tak strašne bě zjewjenje, zo Mójzas
rjekny (5. knihi Mójzasa 9, 19): »Ja sym so nastróžił a třepotam.«] 22 Wy pak sće
přistupili k Cionskej horje a k městu žiweho Boha, k njebjeskemu Jerusalemej, a k wjele
tysac jandźelam 23 a k zhromadźiznje a k wosadźe prěnjonarodźenych, kotřiž su
w njebjesach zapisani, a k Bohu, sudnikej wšitkich, a k ducham dokonjanych prawych
24 a k srědnikej noweho zakonja, k Jezusej, a ke kreji wokrjepjenja, kotraž lěpje rěči
dyžli Abelowa krej. 25 Hladajće so, zo njebyšće teho wotpokazali, kiž rěči. Přetož jelizo ći
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njewućeknychu, kiž wotpokazachu teho, kotryž na zemi rěčeše, ćim mjenje my
wućeknjemy, jelizo teho wotpokazamy, kotryž z njebjes rěči.
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3. njedźela po Třoch kralach
HRONO TYDŹENJA
Woni přińdźa wot ranja a wot wječora, wot połnocy a wot połdnja, kiž budźa so za blido
sydać w Božim kralestwje.

Lukaš 13, 29

MODLITWA
1. Wšehomócny Božo, bjez kotrehož smy słabi a bjez pomocy, tebje prosymy:
Wupřestrěj swoju mócnu ruku, zo by nas škitał před našimi njepřećelemi. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Miłosćiwy Wótče, ty sy swojeho Syna sčinił za lěkarja chorych a za wumóžnika
ćěsnjenych. Za to so tebi dźakujemy a prosymy će: Skutkuj z jeho mocu tež w našich
dnjach, zo bychmy w strachach a nuzach spóznali twoju pomoc. Přez Jezusa
Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Pawoła na Romskich na 1. stawje

II
sym dołžnik Grjekow a Njegrjekow, mudrych a njemudrych;
15 tuž, štož mje nastupa, sym hotowy, tež wam w Romje ewangelij připowědać. Přetož:]
16 Ja so njehańbuju ewangelija, přetož je Boža móc, kotraž zbóžnych
čini wšitkich, kotřiž wěrja, wosebje Židow a tež Grjekow. 17 Přetož
w nim so zjewi prawdosć, kotraž před Bohom płaći a přińdźe z wěry do
wěry, kaž je pisane: »Prawy budźe žiwy z wěry.«
[14 Ja

Rom. 1, [14–15] 16–17
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SĆENJE
pola Mateja na 8. stawje

I

5 Jako

Jezus do Kapernauma přińdźe, přistupi k njemu wojerski hejtman; tón jeho prošeše 6 a rjekny: „Knježe, mój wotročk leži doma a je
lemjeny a ćerpi wjele.“ 7 Jezus dźeše jemu: „Ja přińdu a jeho wustrowju.“ 8 Hejtman wotmołwi a praji: „Knježe, njejsym hódny, zo by
pod moju třěchu zastupił, ale praj jeno słowo, a mój wotročk budźe
wustrowjeny. 9 Přetož tež ja sym čłowjek, poddany wyšnosći, a mam
pod sobu wojakow; a rjeknu–li někomu: Dźi tam! tak wón dźe; a
druhemu: Přińdź sem! tak wón přińdźe; a swojemu wotročkej: Sčiń to!
tak wón to sčini.“ 10 Jako to Jezus słyšeše, spodźiwa so a praji tym,
kotřiž z nim dźěchu: „Zawěrnje, ja praju wam: Tajkeje wěry njejsym
w Israelu nihdźe namakał. 11 Praju pak wam: Wjele jich přińdźe wot
ranja a wot wječora a budźa z Abrahamom a Izaakom a Jakubom
w njebjeskim kralestwje za blidom sedźeć; 12 ale dźěći kralestwa budu
wustorčene do ćmy, hdźež budźe wuće a křipjenje zubow.“ 13 A Jezus
rjekny hejtmanej: „Dźi, stań so ći, kaž sy wěrił.“ A jeho wotročk
wustrowi so w samsnej hodźinje.

Matej 8, 5–13

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 4, 46–54

III

46 Jezus

přińdźe zaso do Kana w Galilejskej, hdźež běše přeměnił wodu do wina. 47 A
běše muž w słužbje krala, kotrehož syn ležeše chory w Kapernaumje. Tón słyšeše, zo
je Jezus ze Židowskeje přišoł do Galilejskeje, a wón dźěše k njemu a jeho prošeše, zo
by dele přišoł a jeho syna wustrowił, přetož tón běše na smjerć chory. 48 A Jezus rjekny
jemu: Hdyž njewidźiće znamjenja a dźiwy, tak njewěriće. 49 Muž rjekny jemu: Knježe,
pój dele, prjedy dyžli moje dźěćo wumrěje. 50 Jezus praji jemu: Dźi, twój syn je žiwy.
Čłowjek wěrješe słowu, kotrež Jezus jemu rjekny, a dźěše. 51 A jako dele dźěše,
zetkachu jeho jeho wotročcy a prajichu: Twój hólc je žiwy. 52 Tuž chcyše wot nich
hodźinu wědźeć, w kotrejž bě so z nim polěpšiło. A woni wotmołwichu jemu: Zymica
wopušći jeho wčera w sedmej hodźinje. 53 Tuž spózna nan, zo je to było w tej hodźinje,
w kotrejž běše Jezus jemu prajił: Twój syn je žiwy. A wón wěrješe ze swojim cyłym
domom. 54 To je nětk druhe znamjo, kotrež sčini Jezus, hdyž přińdźe ze Židowskeje do
Galilejskeje.
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2. kral. 5, [1–8] 9–15 [16–18] 19

IV

[1 Naaman, wojerski wyši aramejskeho krala, bě před swojim knjezom widźany muž a
česćeny; přetož přez njeho dawaše Knjez Aramejskim dobyće. A wón běše mócny muž,
ale wusadny. 2 Aramejscy wojacy pak běchu wućahnyli a młodu holcu z israelskeho
kraja wotwjedli; tuta słužeše Naamanowej žonje. 3 Wona praji swojej knjeni: „Ow, hdy by
mój knjez pola profety w Samariskej był! Tón by jeho wot wusada wumóhł.“ 4 Tuž dźěše
Naaman k swojemu knjezej a praješe jemu to a rjekny: „Tak a tak je holca z israelskeho
kraja rěčała.“ 5 Kral Arama rjekny: „Dźi tam. Chcu israelskemu kralej list napisać.“ A wón
dźěše tam a wza dźesać centnarjow slěbora a šěsć tysac złotych a dźesać
swjedźenskich drastow sobu 6 a přinjese israelskemu kralej list, w kotrymž rěkaše:
„Hdyž tutón list k tebi přińdźe, hlej, tak dyrbiš wědźeć, zo sym swojeho wotročka
Naamana k tebi pósłał, zo by ty jeho wot wusada wumóhł.“ 7 A jako bě israelski kral list
čitał, roztorha swoju drastu a praji: „Sym da ja Bóh, zo bych móhł morić a wožiwić,
dokelž wón ke mni sćele, zo bych tuteho muža wot jeho wusada wumóhł? Spóznajće a
hladajće, kak wón zwadu ze mnu pyta!“
8 Jako Eliza, Boži muž, słyšeše, zo je israelski kral swoju drastu roztorhał, pósła wón
k njemu a da jemu prajić: „Čehodla sy swoju drastu roztorhał? Njech wón ke mni
přińdźe, zo by zhonił, zo je w Israelu profeta.“]
9 Tak přińdźe Naaman z konjemi a wozami a zasta před durjemi Elizoweje chěže. 10 Tuž
pósła Eliza pósła k njemu a da jemu prajić: „Dźi a wumyj so sydom króć w Jordanje,
potom budźe twoje ćěło wustrowjene, a ty budźeš čisty.“ 11 Tuž rozhněwa so Naaman a
wotjědźe a praji: „Myslach sej, zo wón sam ke mni wuńdźe a přistupi a zo budźe so
wołać k mjenu Knjeza, swojeho Boha, a zo swoju ruku wupřestrěje k swjatnicy a mje tak
wot wusada wumóže. 12 Njejstej rěce Abaná a Parpár w Damaskusu lěpšej hač wšitke
wody w Israelu, zo bych so w nimaj wumył a čisty był?“ A wón wróći so a ćehnješe
hněwny preč. 13 Tuž přistupichu k njemu jeho słužownicy, rěčachu z nim a rjeknychu:
„Luby wótče, hdy by ći profeta něšto wulke kazał, njeby ty to činił? Ćim bóle, hdyž tebi
praji: Wumyj so, tak budźeš čisty!“
14 Tuž zasta wón a podnuri so sydom króć w Jordanje, kaž běše Boži muž kazał. A jeho
ćěło bu wustrowjene kaž ćěło młodeho hólca, a wón bu čisty. 15 A wón wróći so
k Božemu mužej ze swojim cyłym ludom. A jako tam přińdźe, stupi so před njeho a
praji: „Hlej, nětko wěm, zo njeje žadyn Bóh we wšěch krajach, chiba w Israelu; tak wzmi
nětko dźakny dar wot swojeho wotročka.“
[16 Eliza pak rjekny: „Tak wěrnje kaž je Knjez žiwy, před kotrymž steju: Ja ničo njewozmu.“ A wón jeho nućeše, zo by jón wzał; ale wón nochcyše. 17 Tuž rjekny Naaman:
„Jeli nic, tak by so tola twojemu wotročkej dać móhło jedne brěmjo tuteje zemje, telko
kaž dwaj mulej njesetej! Přetož twój wotročk nochce wjace druhim boham woprować a
palne wopory přinjesć, ale jenož Knjezej. 18 Jenož w tym njech je Knjez twojemu
wotročkej hnadny: hdyž mój kral do templa Rimóna dźe, zo by so tam modlił, a wón so
při tym na moje ramjo zepěra, a ja so tež modlu w templu Rimona, potom njech Knjez
twojemu wotročkej woda.“]
19 Wón rjekny jemu: „Ćehń z měrom!“

Jan 4, 5–14

V

5 Jezus

přińdźe do samariskeho města, kotremuž Sychar rěkaju, blisko při polu, kotrež
běše Jakub swojemu synej Jozefej dał. 6 Tam pak běše Jakubowa studnja. Dokelž běše
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Jezus wustał wot chodźenja, sydny so při studni; a běše wokoło šesteje hodźiny. 7 A
přińdźe žónska ze Samariskeje, wodu čerpać. Jezus rjekny jej: Daj so mi napić! 8 Přetož
jeho wučomnicy běchu do města wotešli, zo bychu jědźe nakupili. 9 Nětk praji jemu
samariska žónska: Kak, ty prosyš mje so napić dać, kiž wšak sy Žid a ja sym
samariska? Přetož Židźa nimaju žanych zwiskow ze samariskimi. – 10 Jezus wotmołwi a
dźeše jej: Hdy by ty znała Boži dar a štó tón je, kiž tebi praji: Daj so mi napić!, – by ty
jeho prosyła, a wón by tebi žiwu wodu dał.
11 Žónska jemu praji: Knježe, wšak nimaš čerpaka, a studnja je hłuboka: zwotkel maš
žiwu wodu? 12 Sy ty wjace dyžli naš wótc Jakub, kiž je nam tutu studnju dał? A wón je
sam z njeje pił a jeho dźěći a jeho skót. 13 Jezus wotmołwi a rjekny jej: Kóždemu, kiž
tule wodu pije, budźe so zaso pić chcyć; 14 štóž pak wot teje wody so napije, kotruž ja
jemu dam, temu so wěčnje pić njezechce. Ale woda, kotruž ja jemu dam, budźe we nim
žórło wody, kotraž so do wěčneho žiwjenja žórli.

Jap. 10, 21–35

VI

21 Pětr

rjekny mužam, kotrychž bě Kornelius pósłał: Hlejće, ja sym tón, kotrehož pytaće,
čehodla sće přišli? 22 Woni prajichu: Wyšk Kornelius, sprawny a bohabojazny muž
z dobrym mjenom pola cyłeho židowskeho luda, je wot swjateho jandźela přikaznju
dóstał, zo by tebje do swojeho doma zawołał a twoje słowa słyšał. 23 Tuž zawoła jich do
doma a hospodowaše jich. Nazajtra pak ćehnješe Pětr z nimi, a někotři Joppowscy
bratřa dźěchu z nim. 24 A nazajtra přińdźechu do Cesareje. Kornelius pak čakaše na
nich a bě zwołał swojich přiwuznych a bliskich přećelow. 25 A jako Pětr zastupi, přińdźe
jemu Kornelius napřećo, padźe k jeho nohomaj a modleše so k njemu. 26 Pětr pak jeho
pozběhny a rjekny: Stawaj, přetož ja sym tež jenož čłowjek. 27 Porěčawši z nim zastupi
a nańdźe jich wjele, kotřiž běchu so zešli. 28 A rěčeše k nim: Wy wěsće, zo židowskemu
mužej njeje dowolene, cuzbnikej so přibližić abo k njemu přińć; ale Bóh je mi pokazał,
zo njesměm žaneho čłowjeka niskeho abo nječisteho mjenować. 29 Tehodla so tež
njejsym wobarał přińć, jako po mnje přińdźechu. Tuž so was prašam: Čehodla sće po
mnje pósłali? 30 Kornelius rjekny: Před štyrjomi dnjemi wokoło tuteje hodźiny,
w dźewjatej hodźinje, modlach so w swojim domje. A hlej, přede mnu steješe muž
w jasnej drasće 31 a praješe: Korneliuso, twoja próstwa je wusłyšana, a twoje smilne
dary su spomnjene před Bohom. 32 Tuž pósćel do Joppe a daj zawołać Šimana,
kotrehož mjenuja Pětra, kiž je na hospodźe w domje garbarja Šimana při morju. 33 Tuž
sym hnydom k tebi pósłał, a ty sy derje činił, zo sy přišoł. Nětk smy tu wšitcy před Božim
wobličom, zo bychmy słyšeli wšitko, štož je tebi Bóh kazał.
34 Pětr pak wotewrě swój ert a rjekny: Nětk zhonju woprawdźe, zo Bóh na wosobu
njehlada, 35 ale we wšěm ludźe, štóž so jeho boji a prawje čini, tón so jemu lubi.
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4. njedźela po Třoch kralach
HRONO TYDŹENJA
Pójće sem a wohladajće skutki Boha, kotryž je tak wulkotny ze swojimi skutkami mjez
čłowjeskimi dźěćimi.

psalm 66, 5

MODLITWA
1. Knježe Božo, njebjeski Wótče, ty wěš, zo we wšelakich nuzach swojeje słabosće dla
wobstać njemóžemy. Daj nam ćělne a dušine mocy, zo přewinjemy z twojej pomocu
wšitke nuzy swojeho žiwjenja. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna,
kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće.
Hamjeń.
2. Wěčny, wšehomócny Božo, ty sy swojeho Syna jako Knjeza postajił nade wšitko,
štož sy stworił. Daj, zo jeho słowo přewinje ćěmnosć a złósć a nas wjedźe ke chwalbje
twojeje krasnosće. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w 2. lisće Pawoła na Korintiskich na 1. stawje

II

8 My

nochcemy wam zamjelčeć tyšnosć, kotraž je so nam stała
w Aziskej, hdźež běchmy wobćeženi wyše mocy, tak zo
njewědźachmy, hač žiwi wostanjemy, 9 a my sami při sebi myslachmy,
zo je nam smjerć wotsudźena. To pak so sta, zo bychmy so sami na
so njespušćeli, ale na Boha, kiž mortwych zbudźi, 10 kiž je tež nas wot
tajkeje smjerće wumóhł a hišće wumóže. Nadźiju mamy k njemu, zo
nas tež dale wumóže. 11 K temu tež wy pomhaće ze swojej próstwu za
nas, tak zo by so nas dla za dar, kiž bu nam daty, přez wjele wosobow
wjele dźaka stało.

2. Kor. 1, 8–11
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SĆENJE
pola Marka na 4. stawje

I

35 Samsny

dźeń wječor rjekny Jezus swojim wučomnikam: „Přewjezmy
so na druhu stronu.“ 36 A woni dachu so ludej rozeńć a wzachu jeho
tajkeho, kajkiž běše na łódźi. Druhe łódźe běchu tež hišće při nim. 37 A
wulki wichor so zběhny, a žołmy walachu so do łódźe, tak zo bě łódź
hižo napjelnjena. 38 A wón běše zady we łódźi a spaše na zawku. A
woni jeho zbudźichu a rjeknychu jemu: „Mištrje, njestaraš so wo to, zo
kónc wozmjemy?“ 39 A wón stany a pohrozy wětrej a dźeše morju:
„Mjelč a woněm!“ A wětr přesta, a nasta wulka ćišina. 40 A wón praji
jim: „Što so tak bojiće? Nimaće hišće žaneje wěry?“ 41 A woni so jara
bojachu a rěčachu mjez sobu: „Štó je wón? Tež wětr a morjo stej jemu
posłušnej!“

Mark 4, 35–41

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 14, 22–33

III

22 Jezus

pohnu swojich wučomnikow, zo bychu do łódźe stupili a so prjedy njeho na
druhi brjóh přewjezli, mjez čimž by črjódy rozpušćił. 23 A rozpušćiwši črjódy, dźěše wón
samlutki na horu so modlić. A jako bu wječor, běše wón tam sam. 24 Łódź běše hižo
daloko wot kraja a motaše so ze žołmami, přetož wětr běše přećiwny. 25 W štwórtej
nócnej straži pak přińdźe Jezus k nim po morju kročo. 26 A jako jeho wučomnicy po
morju kročić widźachu, stróžichu so a wołachu: To je šerjenje! a ze strachom křičachu.
27 Hnydom pak rěčeše Jezus z nimi a dźeše: Zmužće so, ja to sym; njebojće so! 28 Pětr
pak wotmołwi jemu a praji: Knježe, sy–li to ty, kazaj mi, k tebi přińć po wodźe. 29 A wón
rjekny: Přińdź! A Pětr wustupi z łódźe a stupaše po wodźe a dźěše k Jezusej. 30 Hdyž
widźeše wulki wichor, stróži so a poča so podnurjeć a zawoła: Knježe, wumóž mje!
31 Jezus pak wupřestrě hnydom swoju ruku a přimny jeho a dźeše: Ty małowěriwy,
čehodla sy dwělował? 32 A wonaj stupištaj do łódźe, a wichor woćichny. 33 Ći, kotřiž
běchu we łódźi, přińdźechu a pokłonichu so před nim a wuznachu: Ty sy zawěrnje Boži
Syn!

Efez. 1, 15–20a

IV

15 Japoštoł

pisa: Po tym zo sym słyšał wo wěrje, kotruž maće do Knjeza Jezusa, a wo
wašej lubosći k wšitkim swjatym, 16 njepřestawam so za was dźakować a spominam na
was w swojej modlitwje, 17 zo by Bóh našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, Wótc
krasnosće, wam dał ducha mudrosće a zjewjenja, zo byšće jeho spóznali. 18 Wón njech
rozswětli woči wašeje wutroby, zo byšće spóznali, ke kajkej nadźiji sće wot njeho
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powołani, kajke bohatstwo krasnosće je wón swjatym wotkazał 19 a kajka je jeho
njesměrnje wulka móc nad nami, kiž wěrimy, dokelž móc jeho sylnosće pola nas
skutkowaše, 20 kotruž je wopokazał na Chrystusu. Přez nju je jeho wot mortwych
zbudźił.

Jezaja 51, 9–16

V

9 Wotuć,

wotuć, wobleč so móc, ty Knjezowe ramjo! Wotuć, kaž zastarsku při započatku
swěta! Njejsy ty tón, kiž sy Rahaba rozbił a zmija překłoł? 10 Njejsy ty tón, kiž sy morjo
wusušił, wody wulkeje hłubiny, kiž sy dno morja k pućej sčinił, zo wumóženi
přeńdźechu? 11 Tak so wumóženi Knjeza wróća a k Cionej přińdu z wyskanjom, a
wěčne wjesele budźe nad jich hłowu. Wjesele a radosć jich zapopadnjetej, ale žałosć a
zdychowanje budźetej wot nich ćěkać.
12 Ja, ja sym waš troštar! Štó da sy, zo sy so čłowjekow bojał, kiž wšak wumru, a
čłowjeskich dźěći, kotrež kaž trawa zwjadnu, 13 a sy Knjeza zabył, kiž je tebje stworił,
kotryž je njebjo wupřestrěł a zemju załožił? Ty pak sy so bojał přeco cyły dźeń před
złobjenjom suroweho, hdyž so wón hotowaše na twoje skaženje? Hdźe je nětk złobjenje
suroweho? 14 Jaty budźe chwatajcy pušćeny, zo njeby wumrěł a pohrjebany był a zo
njeměł žaneje nuzy na chlěbje. 15 Přetož ja sym Knjez, twój Bóh, kiž morjo zmuću, zo so
jeho žołmy złobja – jeho mjeno je Knjez Cebaot –; 16 ja sym swoje słowo do twojeho erta
połožił a sym će pod chłódkom swojeju rukow wuchował, zo bych njebjo znowa
wupřestrěł a zemju załožił a k Cionej prajił: Ty sy mój lud.

1. Mójz. 8, 1–12

VI

1 Bóh

spominaše na Noacha a na wšitke dźiwje zwěrjata a na wšitkón skót, kotryž běše
z nim w arše, a přiwjedźe wětr na zemju, a wody spadnychu. 2 A studnje hłubiny so
zatykachu a tež njebjeske wokna, a dešću z njebja bu zadźěwane. 3 Wody wróćichu so
wot zemje a spadowachu po sto a pjećdźesat dnjach. 4 Sydomnaty dźeń sedmeho
měsaca pušći so archa dele na hory Ararat. 5 Wody pak dale spadowachu hač do
dźesateho měsaca. Prěni dźeń dźesateho měsaca pokazowachu so wjerchi horow.
6 Po štyrceći dnjach wotewrě Noach wokno archi, kotrež bě sčinił, 7 a pušći rapaka won,
kotryž přeco tam a sem lětaše, doniž wody njewuschnychu na zemi. 8 Potom pušći
hołbja, zo by zhonił, hač su wody na zemi spadłe. 9 Hdyž pak hołb ničo njenamaka,
hdźež by jeho noha wotpočowała, wróći so zaso k njemu do archi; přetož wody běchu
hišće po wšej zemi. Tuž přestrě wón swoju ruku a wza jeho k sebi do archi. 10 Wón
čakaše hišće dalše sydom dnjow a pušći zaso hołbja z archi. 11 Tón přileća k njemu
před wječorom, a hlej, wotłamane wolijowe łopješko njeseše w pysku. Tuž pózna
Noach, zo běchu wody na zemi spadłe. 12 A wón čakaše hišće dalše sydom dnjow a
pušći hołbja, kotryž so wjace k njemu njewróći.
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5. njedźela po Třoch kralach
HRONO TYDŹENJA
Knjez přinjese na swětło to, štož je póćmje potajene, a wón radu wutrobow zjewi.

1. Kor. 4, 5b

MODLITWA
1. Knježe, naš Božo, ze wšitkich ludow zemje zhromadźuješ sej lud, kotryž tebi słuži.
Daj swojemu knjejstwu přiběrać pola wšěch, kiž bydla w ćěmnosći a w sćinu smjerće,
zo bychu tež woni tebje spóznali a chwalili. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa,
twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.
2. Wěčny, wšehomócny Božo, ty wusyłaš symjo swojeho słowa do našeje wutroby. Prosymy će: Daj swojemu poselstwu rosć a sčiń nas k dobrej pódźe, kotraž dobre płody
njese. Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 1. stawje

II

[4 Dźakuju so Bohu kóždy čas was dla za Božu hnadu, kotraž je wam
data w Chrystusu Jezusu, 5 zo sće přez njeho we wšěm wobohaćeni,
we wšej wučbje a we wšěm póznaću. Přetož:]
6 Swědčenje wo Chrystusu je so we was skrućiło, 7 tak zo wam
njepobrachuje na žanym darje a jenož čakaće na zjewjenje našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa. 8 Wón was wobtwjerdźi hač do kónca, zo
byšće bjez poroka byli na dnju našeho Knjeza Jezusa Chrystusa.
9 Přetož Bóh je swěrny, přez kotrehož sće powołani k zjednoćenstwu
jeho Syna Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza.

1. Kor. 1, [4–5] 6–9
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SĆENJE
pola Mateja na 13. stawje

I

24 Jezus

rěčeše w přirunanju: „Njebjeske kralestwo je podobne
čłowjekej, kiž dobre symjo na swoju rolu syješe. 25 Jako pak ludźo
spachu, přińdźe jeho njepřećel a syješe njerjad mjez pšeńcu a
woteńdźe. 26 Jako pak so žito zazeleni a płody přinjese, pokaza so tež
njerjad. 27 Tuž přistupichu k hospodarjej wotročcy a prajichu jemu:
Knježe, njejsy ty dobre symjo na swoje polo wusył? Zwotkel je so
njerjad wzał? 28 Wón pak jim rjekny: To je njepřećel sčinił. Tuž prajichu
wotročcy jemu: Chceš nětk, zo bychmy tam šli a jón wuplěli? 29 Wón
rjekny: Ně, zo njebyšće snadź pšeńcu sobu wutorhali, hdyž njerjad
plějeće. 30 Njech woboje hromadźe rosće hač do žnjow; a w času
žnjow chcu žnjencam prajić: Zwuběrajće najprjedy njerjad a zwjazajće
jón do walčkow, zo by so spalił; ale pšeńcu zhromadźće mi do mojeje
bróžnje.“

Matej 13, 24–30

PRĚDOWANSKE TEKSTY

III

Jezaja 40, 12–25
12 Štó

měri wody z horšću a štó přesaha njebjesa z dłonju a wopřimuje proch zemje
z třomi porstami a waži hory z puntami a hórki z wahu? 13 Štó postaji Knjezoweho
ducha, a kotry radźićel jeho rozwučuje? 14 Koho praša so wón za radu, zo by jemu
dowidźenje dał a wučił jeho puć prawdosće a wučił jeho póznaće a pokazał jemu puć
rozuma? 15 Hlej, ludy su před nim kaž krjepka wody w bowje a kaž pěskowe zorno na
waze. Hlej, kupy su kaž próšk. 16 Libanon njeby dosahał za woheń a jeho zwěrina
k zapalnemu woporej. 17 Wšitke ludy njejsu ničo před nim, a wón wobhladuje je jako
ničo a kničomne.
18 Z kim chceće nětk Boha přirunać? Abo kajke swjećo chceće wo nim sčinić? 19 Mišter
lije swjećo a złotnik jo pozłoća a přičini slěborne rjećazki na njo. 20 Štóž pak je přechudy
za tajki wopor, wubjerje drjewo, kiž njezhnije, a sej pyta mudreho mištra, zo by swjećo
wudźěłał, kotrež njechabła. 21 Njewěsće da? Njesłyšiće da? Njebu wam wot spočatka
připowědane? Njejsće ničo wuknyli wot spočatka zemje? 22 Wón sedźi nad cyłej zemju,
a kotřiž na njej bydla, su kaž skopčki; wón rozćahuje njebjo kaž ćeńku kožu a
rozpřestrěwa ju kaž stan, w kotrymž bydla. 23 Wón da wjercham zwrěšćić a sudnikow na
zemi zniči: 24 Lědma su sadźeni, lědma su wusyći, lědma ma jich zdónk korjeń w zemi,
da wón wětrej do nich zadunyć, zo bychu wuschli, a wichor jich wotduje kaž pluwy. 25 Z
kim chceće mje nětk přirunać, zo bych jemu runy był? praji Swjaty.
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Poslednja njedźela po Třoch kralach
HRONO TYDŹENJA
Nad tobu schadźa Knjez, a jeho krasnosć jewi so nad tobu.

Jezaja 60, 2

MODLITWA
1. Knježe, wěčny Božo, ty sy nam Jezusa, swojeho lubeho Syna, zjewił, na kotrehož
mamy słuchać. Pomhaj nam, jeho krasnosć zapřimnyć a přez njeho nowe žiwjenje
namakać. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo, ty sy swojeho Syna před wučomnikami překrasnił a sy nam
z tym pokazał, čeho směmy so nadźijeć. Pomhaj nam, na słowo twojeho Syna słuchać,
zo bychmy podźěl dóstali na jeho krasnosći. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w 2. lisće Pawoła na Korintiskich na 4. stawje

II

6 Bóh,

kotryž přikaza: Swětło njech z ćěmnosće swěći, je so rozswěćił
w našich wutrobach, zo by nam dał spóznać swětło swojeje krasnosće
we wobliču Chrystusa. 7 My pak mamy tutón pokład w hlinjanych
sudobjach, zo by přez měru krasna móc była Boža a nic wot nas.
8 Wšudźom mamy žałosć, ale my so njetrašimy. Nam so styšće, ale
njezadwělujemy. 9 Smy přesćěhani, ale njejsmy wopušćeni. Smy
potłóčowani, ale njezahinjemy.
10 My nosymy kóždy čas mrěće Jezusa na swojim ćěle, zo by so tež žiwjenje Jezusa na našim ćěle zjewiło.

2. Kor. 4, 6–10
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SĆENJE
pola Mateja na 17. stawje
1 Po

šěsć dnjach wza Jezus k sebi Pětra a Jakuba a Jana, jeho bratra,
a dowjedźe jich stronu na wysoku horu. 2 A wón překrasni so před
nimi, a jeho wobličo swěćeše so kaž słónco; jeho drasta bu běła kaž
swětło. 3 A hlej, jim so zjewištaj Mójzas a Elija a rěčeštaj z nim. 4 Pětr
pak započa a rjekny Jezusej: „Knježe, derje je nam tudy być! Chceš–li,
tak natwarimy tu tři stany, tebi jedyn, Mójzasej jedyn a Eliji jedyn.“
5 Jako wón hišće rěčeše, hlej, podchłódkowa jich swětła mróčel. A hlej,
hłós z mróčele dźeše: „To je mój luby Syn, na kotrymž mam
spodobanje; teho posłuchajće.“ 6 Jako to wučomnicy słyšachu,
padźechu na wobličo a stróžichu so jara. 7 Jezus pak přistupiwši k nim
dótkny so jich a praji: „Stańće a njebójće so!“ 8 Hdyž pak swojej woči
pozběhnychu, njewidźachu nikoho chiba Jezusa sameho. 9 A jako woni
z hory dele dźěchu, přikaza jim Jezus a rjekny: „Njepowědajće wo tym
widźenju nikomu, doniž njeje Syn čłowjeka z mortwych stanył.“

Matej 17, 1–9

PRĚDOWANSKE TEKSTY
2. Mójz. 3, 1–10 [11–14]

III

1 Mójzas

paseše wowcy Jitra, swojeho přichodneho nana, Midianskeho měšnika, a
ćěrješe stadło na tamnu stronu pusćiny a přińdźe k Božej horje, k Horebej. 2 A jandźel
Knjeza so jemu zjewi we wohenjowym płomjenju zesrjedź kerka. A wón widźeše, zo so
kerk z wohenjom paleše a so tola njespali. 3 Tuž rjekny: „Ja póńdu a chcu dźiwne
widźenje wohladać, čehodla so kerk njespali.“ 4 Jako pak Knjez widźeše, zo tam dźěše
pohladać, zawoła jeho Bóh zesrjedź kerka a dźeše: „Mójzaso! Mójzaso!“ Wón wotmołwi:
„Tu ja sym.“ 5 Bóh praji: „Njestup sem, wuzuj swoje črije ze swojeju nohow, přetož
městno, na kotrymž stejiš, je swjata zemja!“
6 A wón rěčeše dale: „Ja sym Bóh twojeho wótca, Bóh Abrahama, Bóh Izaaka a Bóh
Jakuba.“ A Mójzas přikry swoje wobličo, přetož so boješe, na Boha pohladać. 7 A Knjez
dźeše: „Sym widźał hubjenstwo swojeho luda w Egyptowskej a sym słyšał jich
zdychowanje na tych, kiž jich ćěrjachu; a sym jich žałosć póznał. 8 A sym dele přišoł, zo
bych jich wumóhł z ruki Egyptowskich a jich wuwjedł z tuteho kraja do dobreho a
šěrokeho kraja, do kraja, w kotrymž běži mloko a měd, do krajiny Kanaanitiskich,
Hetitiskich, Amoritiskich, Perizitiskich, Hiwitiskich a Jebuzitiskich. 9 Dokelž je nětk
wołanje israelskich dźěći přede mnje přišło a ja sym tež widźał jich nuzu, kak
Egyptowscy jich tyša, 10 tuž dźi tam, ja chcu tebje k faraonej pósłać, zo by wuwjedł mój
lud, israelske dźěći, z Egyptowskeje.“
[11 Mójzas rjekny Bohu: „Štó sym, zo bych šoł k faraonej a wuwjedł israelske dźěći
z Egyptowskeje?“ 12 Wón rjekny: „Ja chcu z tobu być. A to dyrbi tebi znamjo być, zo sym
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tebje pósłał: Hdyž sy mój lud z Egyptowskeje wuwjedł, budźeće wy Bohu woprować na
tutej horje.“ 13 Mójzas rjekny Bohu: „Hlej, hdyž ja k israelskim dźěćom přińdu a jim
rjeknu: Bóh wašich wótcow je mje k wam pósłał! a hdyž woni mi rjeknu: Kak wón rěka?,
– što mam jim wotmołwić?“ 14 Bóh dźeše Mójzasej: „Ja budu, kotryž budu.“ A dźeše:
„Tak rjekń israelskim dźěćom: »Ja budu«, – tón je mje k wam pósłał.“]

Zjew. Jana 1, 9–18

IV

9 Ja,

Jan, waš bratr a towarš tyšnosće a kralestwa a sćerpliwosće w Jezusu, běch na
kupje, kotrejž Patmos rěkaju, dla Božeho słowa a swědčenja wo Jezusu. 10 Duch
přińdźe na mnje na Knjezowym dnju, a słyšach zady sebje wulki hłós kaž wot pozawny,
11 kiž rěčeše: Štož widźiš, to zapisaj do knihi a pósćel ju sydom wosadam: do Efeza a
do Smyrny a do Pergamona a do Tyatiry a do Sardesa a do Filadelfije a do Laodiceje.
12 A ja so wobroćich, zo bych so za hłosom wohladał, kiž ze mnu rěčeše. A wobroćiwši
so widźach sydom złotych swěčnikow 13 a wosrjedź swěčnikow jedneho, kiž běše na
čłowskeho Syna podobny, kiž běše z dołhej drastu wodźety a wopasany wokoło hrudźe
ze złotym pasom. 14 Jeho hłowa pak a jeho włosy běchu běłe kaž běła wołma, kaž sněh,
a jeho woči kaž wohenjowe płomjo 15 a jeho noze běštej podobnej złotu, kiž so w horcej
pjecy žehli, a jeho hłós kaž šumjenje wjele wodow; 16 a wón měješe sydom hwězdow
w swojej prawicy, a z jeho erta dźěše na woběmaj bokomaj wótry mječ, a jeho wobličo
so swěćeše, kaž słónco so swěći w swojej mocy. 17 A jako jeho wuhladach, padźech
k jeho nohomaj kaž mortwy a wón połoži swoju prawicu na mnje a dźeše mi: Njeboj so:
Ja sym prěni a posledni 18 a žiwy. Ja běch mortwy, a hlej, ja sym žiwy wot wěčnosće
hač do wěčnosće a mam kluče hele a smjerće.

Jan 12, 34–36 [37–41]

V

34 Lud

Jezusej rěčeše: My smy ze zakonja słyšeli, zo Chrystus wěčnje wostanje; kak
temu prajiš ty, zo Syn čłowjeka dyrbi być powyšeny? Štó je tutón Syn čłowjeka?
35 Jezus dźeše jim: Swětło je hišće mały čas pola was. Chodźće, dołhož swětło maće,
zo ćma was njenadpadnje. Štóž po ćmě chodźi, tón njewě, hdźe dźe. 36 Wěrće do
swětła, dołhož jo maće, zo byšće dźěći swětła byli. To rěčeše Jezus a wotšedši potaji
so před nimi.
[37 A hačrunjež činješe tajke znamjenja před nimi, woni do njeho njewěrjachu, 38 zo by
dopjelnjene było słowo profety Jezaje, kotryž praješe (Jezaja 53, 1): »Knježe, štó wěri
našemu prědowanju? A komu je ruka Knjeza zjewjena?« 39 Tehodla njemóžachu wěrić,
dokelž je Jezaja tež prajił (Jezaja 6, 9, 10): 40 »Wón je jich woči zaslepił a jich wutrobu
stwjerdźił, zo bychu z wočomaj njewidźeli a z wutrobu njezrozumili a so njewobroćili, a
ja jim njepomhał.« 41 To je Jezaja prajił, dokelž jeho krasnosć widźeše a wo nim rěčeše.]

2. Pětr. 1, 16–19 [20–21]

VI

16 My

njejsmy za lestnymi basničkami šli, jako wam připowědachmy móc a přichod
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa; ale ze swojimaj wočomaj smy jeho krasnosć widźeli.
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17 Přetož

wón je wot Boha Wótca česć a chwalbu dóstał přez hłós, kotryž k njemu
přińdźe wot wulkeje krasnosće: To je mój luby Syn, na kotrymž mam spodobanje. 18 A
tutón hłós smy słyšeli z njebjes přińć, jako běchmy z nim na swjatej horje.
19 Ćim mócniše mamy profetiske słowo, a wy w tym derje činiće, zo na njo kedźbujeće
jako na swěcu, kotraž so na ćěmnym městnje swěći, doniž dźeń njezaswita a jutrna
hwězda njezeschadźa we wašich wutrobach. [20 A to dyrbiće předewšěm wědźeć, zo so
žane wěšćenje Pisma njeda po samych čłowjeskich myslach wułožić. 21 Přetož
profetiske słowo njeje nihdy z čłowjeskeje wole wušło, ale wot swjateho Ducha nućeni
rěčachu ludźo w Božim mjenje.]
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3. njedźela do póstneho časa – Septuagesimae
HRONO TYDŹENJA
Ležimy před tobu z našej modlitwu a njespušćamy so na swoju prawdosć, ale na twoju
wulku smilnosć.

Daniel 9, 18

MODLITWA
1. Knježe Božo, njebjeski Wótče, my njemóžemy z tym, štož činimy, před tobu wobstać.
Spožč nam, zo so jenož twojej hnadźe dowěrimy a wšo, štož nas poćežuje, z twojej pomocu přewinjemy. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Božo dobroćiwosće a přećelnosće, ty dariš nam telko dobrych darow. Daj nam
spóznać zaměr našeho zemskeho pućowanja, zo bychmy wostali w nadźiji na dobre
zakónčenje. Přez Jezusa Chrystusa, twojeho Syna. Hamjeń.

EPISTOLA
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 9. stawje

II

24 Njewěsće

wy, zo ći, kiž napřemo běža, běža wšitcy, ale jedyn
dóstanje dobyće? Tuž běžće tak, zo jo dosahnjeće. 25 Kóždy pak, kiž
wojuje, zdźerži so wšitkich wěcow; tamni tehodla, zo bychu zachodny
wěnc dóstali, my pak njezachodny. 26 Tehodla ja njeběžu na njewěste;
ja wojuju z pjasću, nic kaž jedyn, kiž do powětra bije, 27 ale přewinu
swoje ćěło a skludźu jo, zo njebych druhim prědował a sam do poroka
padnył.

1. Kor. 9, 24–27

SĆENJE
pola Mateja na 20. stawje
1 Jezus

I

rěčeše: „Njebjeske kralestwo je podobne hospodarjej, kiž
ze switanjom wuńdźe, dźěłaćerjow najeć do swojeje winicy. 2 A jako so
z dźěłaćerjemi dojedna wo denar na dźeń, pósła jich do swojeje
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winicy. 3 A wón wuńdźe wokoło třećeje hodźiny a wuhlada druhich na
torhošću prózdnych stejo 4 a rjekny jim: Dźiće tež wy do winicy; dam
wam, štož je prawe. 5 A woni woteńdźechu. Zaso wón wuńdźe wokoło
šesteje a dźewjateje hodźiny a činješe tehorunja. 6 Wokoło jědnateje
hodźiny pak wuńdźe a namaka druhich prózdnych stejo a praji jim: Što
stejiće tu cylički dźeń prózdni? 7 Woni prajichu jemu: Wšak nas njeje
nichtó najał. Wón jim rjekny: Dźiće tež wy do winicy.
8 Hdyž pak bu wječor, rjekny knjez winicy swojemu zastojnikej: Zawołaj
dźěłaćerjow a daj jim mzdu a započ wot poslednich hač do prěnich. 9 A
jako ći přińdźechu, kotřiž běchu wokoło jědnateje hodźiny najeći, dósta
kóždy po denaru. 10 Hdyž pak prěni přińdźechu, měnjachu, zo wjace
dóstanu; ale woni dóstachu tež kóždy po denaru. 11 A jako jón wzachu,
mórkotachu na hospodarja 12 a prajichu: Ći posledni su jenož jeničku
hodźinu dźěłali, a ty sy jich nam runych sčinił, kiž smy wobćežnosć a
horcotu cyłeho dnja znjesli. 13 Wón pak wotmołwi a praji jednemu
z nich: Přećelo, ja ći křiwdu nječinju. Njejsy so ty ze mnu wo denar
dojednał? 14 Wzmi, štož je twoje, a dźi swój puć! Ja pak chcu
poslednjemu dać runje kaž tebi. 15 Abo nimam ja móc, činić ze swojim,
štož ja chcu? Hladaš ty tehodla hroznje, zo sym ja tak dobroćiwy?
16 Tak budu posledni prěni a prěni posledni.“

Matej 20 1–16a

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 17, 7–10

III

7 Jezus

rjekny: Štó z was ma wotročka, kotryž wora a pase skót, a rjeknje jemu, hdyž
z pola domoj přińdźe: Pój hnydom a sydń so za blido? 8 Njeje wjele bóle tak, zo jemu
praji: Přihotuj mi wječerjeć, wopasaj so a słuž mi, doniž so njenajěm a njenapiju; a
potom dyrbiš tež ty so najěsć a so napić? 9 Dźakuje so wón tež wotročkej, zo je činił,
štož běše jemu přikazane? 10 Tak tež wy! Hdyž sće wšitko činili, štož je wam přikazane,
rjekńće: My smy njewužitni wotročcy. Smy činili, štož běchmy winowaći.

Jeremija 9, 22–23

IV

22 Tak

praji Knjez: Mudry so njechwal swojeje mudrosće, sylny so njechwal swojeje sylnosće, bohaty so njechwal swojeho bohatstwa. 23 Štóž pak chce so chwalić, njech so
teho chwali, zo je rozumny a mje znaje, zo sym Knjez, kiž smilnosć, prawo a sprawnosć
čini na zemi; přetož to so mi spodoba, praji Knjez.

Matej 9, 9–13
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V

9 Jezus

wuhlada čłowjeka při cłownicy sedźo, temu rěkachu Matej. A wón rjekny jemu:
Pój za mnu! A wón stany a dźěše za nim. 10 A sta so, jako w jeho domje za blidom
sedźeše, hlej, tu přińdźe wjele cłownikow a hrěšnikow a sydnychu so za blido
z Jezusom a z jeho wučomnikami. 11 Jako to farizejscy widźachu, prajichu jeho
wučomnikam: Čehodla jě waš mišter z cłownikami a hrěšnikami? 12 Jako Jezus to
słyšeše, rjekny jim: Strowym njeje trjeba lěkarja, ale chorym. 13 Dźiće pak a wukńće, što
to rěka (Hozea 6, 6): »Smilnosć chcu a nic wopor.« Přetož sym přišoł, hrěšnikow wołać
a nic prawych.

Rom. 9, 14–24
14 Što

15 Přetož

VI

chcemy nětk k temu prajić? Je Bóh njesprawny? Nihdy nanihdy!
wón
praji Mójzasej (2. Mójzasa 33, 19): »Komuž sym hnadny, temu sym hnadny; a nad kimž
so smilu, nad tym so smilu.« 16 Tak njezaleži to ani na woli ani na chodźenju čłowjeka,
ale na Božim smilenju. 17 Přetož Pismo praji faraonej (2. Mójzasa 9, 16): »Za to sym
tebje zbudźił, zo bych na tebi swoju móc wopokazał a zo by moje mjeno po wšej zemi
so připowědało.« 18 Přetož wón so smili, nad kimž chce, a stwjerdnje, kohož chce.
19 Nětk rjeknješ mi: Čehodla winuje wón nas hišće? Móže so štó jeho woli přećiwjeć?
20 Haj, čłowječe, štó da sy, zo chceš z Bohom prawować? Rjeknje da tež wudźěłk
swojemu mištrej: Čehodla wudźěłaš mje tak? 21 Nima hornčer móc nad hlinu, zo by
z jedneho krucha wudźěłał sudobje, jedne k česći a druhe pak k nječesći? 22 Dokelž
chcyše Bóh swój hněw pokazać a zjewić swoju móc, je z wulkej sćerpliwosću znjesł
sudobja hněwa, kotrež běchu zhotowjene k zatamanju, 23 zo by zjewił bohatstwo
swojeje krasnosće nad sudobjemi smilnosće, kotrež bě prjedy přihotował ke krasnosći.
24 K temu je nas powołał, nic jeno ze Židow, ale tež z pohanow.
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2. njedźela do póstneho časa – Sexagesimae
HRONO TYDŹENJA
Dźensa, hdyž jeho hłós słyšiće, da njestwjerdźće swoje wutroby.

Hebr. 3, 15

MODLITWY
1. Knježe, naš Božo, ty žórło hnady a lubosće, tebje prosymy, zbudź naše wutroby, zo
bychmy pomoc twojeje hnady přiwzali a twoju lubosć prawje spóznali. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo, luby Knježe, přez swojeho Syna sy k nam rěčał. Daj, zo schadźa
symjo jeho słowa w našich wutrobach, zo bychmy tebje česćili ze słowom a skutkom a
swědkojo twojeje lubosće byli. Kiž ty knježiš wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće na Hebrejskich na 4. stawje

II

12 Bože

słowo je žiwe a mócniše a wótriše dyžli na woběmaj bokomaj
wótry mječ, a předrěje so, doniž njedźěli dušu a duch, tež kosće a
mozy, a je sudnik myslow a začućow wutroby. 13 A před nim njeje žane
stworjenje schowane, ale wšitko je nahe a wotkryte před Božimaj
wočomaj. Před Bohom budźemy so zamołwjeć dyrbjeć.

Hebr. 4, 12–13

SĆENJE
pola Lukaša na 8. stawje
4 Hdyž

I

pak bě so wulka syła ludźi zešła a ze wšěch městow k Jezusej
chwatachu, rěčeše wón w přirunanju: 5 „Syjer wuńdźe, zo by wusył
swoje symjo, a jako syješe, padźe něšto na puć a so potepta, a ptaki
pod njebjom zežrachu jo. 6 A něšto padźe na skału, a hdyž zeschadźa,
wuschny, dokelž włohi njeměješe. 7 A něšto padźe dosrjedź ćernjow, a
ćernje rosćechu sobu a zadusychu jo. 8 A něšto padźe na dobru rolu; a
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jako bě zeschadźało, přinjese stokróćne płody.“ A hdyž to rjekny,
zawoła: „Štóž ma wuši k słyšenju, tón słyš!“
[9 Jeho wučomnicy pak so jeho woprašachu, što tuto přirunanje rěka.
10 Wón pak dźeše: „Wam je date, zo byšće potajnstwa Božeho
kralestwa zrozumili, druhim pak w přirunanjach, zo bychu njewidźeli,
hačrunje widźa, a njerozumili, hačrunje słyša.
11 Přirunanje pak rěka: Symjo je Bože słowo. 12 Na puću su ći, kotřiž jo
słyša, potom přińdźe čert a zebjerje słowo z jich wutrobow, zo
njebychu wěrili a zbóžni byli. 13 Ći pak na skale, hdyž słowo słyša,
přijimaju jo z wjesełosću. Nimaju pak korjenja. Chwilu woni wěrja, ale
w času spytowanja wotpadnu. 14 Štož pak do ćernjow padźe, su ći,
kotřiž jo słyša, ale dźeja a zaduša so pod starosćemi, bohatstwom a
lóštami žiwjenja a njepřinjesu płody. 15 Na dobrej roli pak su ći, kiž
słowo słyša a zachowaju jo w pěknej a dobrej wutrobje a přinjesu
płody w sćerpliwosći.“]

Lukaš 8, 4–8 [9–15]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 4, 26–29

III

26 Jezus

praji: Z Božim kralestwom je tak kaž z čłowjekom, kiž ćisnje symjo do zemje
spi a stawa w nocy a wodnjo; a symjo schadźa a rosće – wón njewě kak. 28 Přetož
sama wot sebje přinjese zemja płód, najprjedy stwjelco, potom kłós, potom połnu
pšeńcu w kłosu. 29 Hdyž pak je płód přinjesła, pósćele wón tam hnydom serp, přetož su
žně.
27 a

2. Kor. [11, 18. 23b–30]; 12, 1–10
[18 Dokelž

23 Ja

IV

so jich wjele chwali po ćěle, chcu so tež ja chwalić.
sym so wjace
prócował, sym husćišo jaty był, sym wjace pukow dóstał, sym husto w smjertnym straše
był. 24 Wot Židow sym pjeć króć dóstał štyrceći pukow ze šwikami bjez jednych, 25 sym
trójce z kijemi bity, jónu kamjenowany, trójce je so mi łódź rozłamała, dźeń a nóc
ćěrjach na hłubokim morju. 26 Sym husto pućował, w strachach był na rěkach,
w strachach mjez rubježnikami, w strachach mjez Židami, w strachach mjez pohanami,
w strachach w městach, w strachach w pusćinach, w strachach na morju, w strachach
mjez falšnymi bratrami; 27 w prócy a dźěle, we wjele bjezsparnych nocach, we hłodźe a
lačnosći, we wjele posćenju, w zymje a nahoće; 28 nimo teho wšitko to, štož mje
wšědnje nadběhuje, a starosć za wšitke wosady. 29 Štó je słaby, a ja njewosłabnu? Štó
so powali, a ja so njepalu? 30 Dyrbju–li so chwalić, chcu so swojeje słabosće chwalić.]
1 Chwalić dyrbi so, byrnjež tež žaneho wužitka njepřinjese. Tuž chcu ja přińć na
widźenja a zjewjenja Knjeza. 2 Znaju čłowjeka w Chrystusu; před štyrnaće lětami – hač
je w ćěle był, to njewěm; abo hač je zwonka ćěła był, to tež njewěm, Bóh to wě –, so
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wón zdali do třećich njebjes. 3 A znaju teho sameho čłowjeka – hač je w ćěle abo
zwonka ćěła był, to njewěm; Bóh to wě –, 4 tón so zdali do paradiza a słyšeše
njewurjekliwe słowa, kotrež čłowjek prajić njemóže. 5 Za njeho chcu so chwalić, za sebje
sameho pak nochcu so chwalić, chiba swoju słabosć. 6 A hdy bych so chwalić chcył,
njebych tola mudry był; přetož bych wěrnosć prajił. Ja pak so teho zdźeržu, zo njeby
nichtó wjace do mnje dźeržał, hač na mni widźi abo wo mni słyši. 7 A zo njebych so
wysokich zjewjenjow hordźił, je mi koł do ćěła daty, mjenujcy satanowy jandźel, kiž mje
z pjasćemi bije, zo njebych so hordźił. 8 Jeho dla sym tři króć Knjeza prosył, zo by wote
mnje wotstupił. 9 Wón pak je mi prajił: Dosć maš na mojej hnadźe, přetož moja móc je
w słabych mócna. Tehodla chcu so najradšo swojeje słabosće chwalić, zo by
Chrystusowa móc we mni přebywała. 10 Tehodla sym dobreje mysle w słabosći,
w čwělowanjach, w nuzach, w přesćěhanjach a bojosćach Chrystusa dla, přetož hdyž
sym słaby, tak sym sylny.

Jezaja 55, [6–9] 10–12a

V

[6 Pytajće

Knjeza, doniž móže so namakać; wołajće so k njemu, doniž je blisko.
wzdaj so swojeho puća a złóstnik swojich myslow a wobroć so ke Knjezej,
tak so wón nad nim smili, a k našemu Bohu, přetož pola njeho je wjele wodawanja.
8 Přetož moje mysle njejsu waše mysle, a waše puće njejsu moje puće, praji Knjez, 9 ale
kaž je njebjo wyše dyžli zemja, tak su tež moje puće wyše dyžli waše puće a moje
mysle dyžli waše mysle. Přetož:]
10 Runje kaž dešć a sněh z njebja pada a so tam zaso njewróći, chibazo prjedy zemju
napoji a ju płódnu sčini a da wšo rosć, zo wona symjo dawa k syću a chlěb k jědźi, 11 tak
dyrbi słowo, kotrež z mojeho erta wuńdźe, tež być: Wono so ke mni njewróći prózdne,
ale sčini, štož ja chcu, a so jemu radźi, k čemuž sym ja jo pósłał. 12 Přetož wy
z wjeselom wućehnjeće a budźeće z měrom přewodźeni.
7 Bjezbóžny

Jap. 16, 9–15

VI

9 Pawołej

zjewi so w nocy widźenje: Muž z Macedonskeje stejo jeho prošeše: Přińdź do
Macedonskeje a pomhaj nam! 10 Jako pak bě wón widźenje widźał, spytachmy hnydom
do Macedonskeje pućować, přeswědčeni, zo bě nas Bóh wołał, zo bychmy jim
ewangelij prědowali.
11 My wotjědźechmy z Troady a přińdźechmy runy puć do Samotrakiskeje a nazajtra do
Neapola 12 a wottam do Filipi, kotrež je hłowne město tuteho dźěla Macedonskeje,
romska kolonija. Wostachmy w tutym měsće někotre dny, 13 Sabatny dźeń pak
wuńdźechmy před město k rěce, hdźež měnjachmy, zo je tam městno modlenja, a
sydnychmy so a rěčachmy ze žónskimi, kotrež běchu so zešłe.
14 A bohabojazna žónska z mjenom Lydija z města Tyatiry, kotraž wikowaše
z purpurom, posłuchaše; tej Knjez wutrobu wotewrě, tak zo na to kedźbowaše, štož so
wo Pawołu rěčeše. 15 Jako pak bě wona z jejnym domom křćena, prošeše nas a praji:
Jelizo připóznajeće, zo do Knjeza wěrju, zańdźće do mojeho domu a wostańće. A
nućeše nas.
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Njedźela do póstneho časa – Estomihi
HRONO TYDŹENJA
Hlejće, my dźemy horje do Jerusalema, a wšitko budźe dokonjane, štož je napisane
přez profetow wo Synu čłowjeka.

Lukaš 18, 31

MODLITWA
1. Knježe Božo, ty sy smilny a dobroćiwy. Wusłyš w swojej smilnosći našu próstwu a
wuswobodź wšitkich, kiž su z hrěchami zwjazani. Přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy swoje žiwjenje dał za žiwjenje swěta. Daj nam
spóznać swoje potajnstwo, zo jenož tón wjesele a dopjelnjenje namaka, kiž swoje
hrěšne žiwjenje spušći. Tebi budź česć wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 13. stawje
1 Hdy

II

bych z čłowjeskimi a jandźelskimi jazykami rěčał a njeměł
lubosće, bych zynčacy mosaz abo klinčacy zwónčk był. 2 A hdy bych
wěšćić móhł a wědźał wšitke potajnstwa a wšitke póznaće a bych
wšitku wěru měł, tak zo bych hory přestajił, a njeměł lubosće, bych
ničo njebył. 3 A hdy bych wšitke swoje kubła chudym rozdawał a swoje
ćěło spalić dał a njeměł lubosće, by mi to ničo wušne njebyło.
4 Lubosć je sćerpliwa a přećelna. Lubosć njeje zawistna, lubosć njeje
samopašna, wona so njenaduwa, 5 wona hroznje nječini, wona njepyta
to swoje, wona njeda so rozhněwać, wona njebjerje za zło, 6 wona njeraduje so na njesprawnosći, ale wona so raduje na prawdosći, 7 wona
wšo znjese, wšo wěri, wšeho so nadźija, wšo ćerpi.
8 Lubosć nihdy njepřestanje, hačrunjež wěšćenja přestanu a rěčenje
z jazykami přestanje a póznaće přestanje. 9 Přetož štož wěmy, je njedospołne, a štož wěšćimy, je njedospołne. 10 Hdyž pak to dospołne
přińdźe, přestanje to njedospołne. 11 Hdyž běch dźěćo, rěčach kaž
dźěćo a myslach kaž dźěćo a běch mudre kaž dźěćo; hdyž pak buch
muž, wotpołožich, štož bě dźěćace.
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12 My

widźimy nětk přez špihel ćmowy wobraz, potom pak wot wobliča
k wobliču. Nětk póznawam po kruchach, potom pak dopóznaju, kaž
sym tež ja dopóznaty. 13 Nětk pak wostanu wěra, nadźija, lubosć, tute
tři; ale lubosć je najwjetša mjez nimi.

1. Kor. 13, 1–13

SĆENJE
pola Marka na 8. stawje

I

31 Jezus

poča wučomnikow wučić: „Syn čłowjeka dyrbi wjele ćerpjeć a
zaćisnjeny być wot staršich a wyšich měšnikow a pismawučenych a
budźe morjeny a po třoch dnjach zaso stanje.“
32 A rěčeše wo tym zjawnje. A Pětr wza jeho nabok a poča jemu
wobarać. 33 Wón pak so wobroći a pohlada na swojich wučomnikow a
pohrozy Pětrej a dźeše: „Dźi wote mnje, satanje! přetož ty njeměniš to
Bože, ale to čłowjeske.“
34 Wón zawoła k sebi lud a swojich wučomnikow a praji jim: „Štóž chce
za mnu přińć, tón so sam zaprěj a wzmi swój křiž na so a chodź za
mnu. 35 Přetož štóž chce swoje žiwjenje zachować, jo zhubi; a štóž
swoje žiwjenje zhubi moje dla a ewangelija dla, jo zachowa. 36 Přetož
što by čłowjekej pomhało, jeli by cyły swět dobył a škodu wzał na
swojej duši? 37 Přetož što móže čłowjek dać, zo by swoju dušu
wumóžił? 38 Štóž pak so mje a mojich słowow hańbuje mjez
njepócćiwym a hrěšnym splahom, teho budźe so tež Syn čłowjeka
hańbować, hdyž wón přińdźe w krasnosći swojeho Wótca ze swjatymi
jandźelemi.“

Mark 8, 31–38

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 10, 38–42

III

38 Jezus

přińdźe do jedneje wjeski. Tam bě žónska z mjenom Marta, kiž jeho přija do
swojeho doma. 39 A wona měješe sotru, tej rěkachu Marja. Tuta sedźeše
k Jezusowymaj nohomaj a posłuchaše na jeho rěč. 40 Marta pak so jara prócowaše, zo
by jemu słužiła. A wona přistupi a praji: Knježe, njeprašeš so za tym, zo mi moja sotra
samej słužić da? Rjekń jej tola, zo by mi pomhała. 41 Knjez pak wotmołwi a praji jej:
Marta, Marta, ty so jara staraš a so wulce prócuješ. 42 Jedne pak je nuzne. Marja je sej
wuzwoliła dobry dźěl, kotryž so jej njewozmje.
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Amos 5, 21–24

IV

21 Takle

rěči Knjez: Hidźu a zacpěwam waše swjate dny a njemóžu waše zhromadźizny
22
čuć. A hdyž mi tež zapalne a jědźne wopory woprujeće, tak nimam žane spodobanje
nad nimi a nochcu tež na waše tučne dźakne wopory pohladać. 23 Wotwobroć wote
mnje bječenje twojich kěrlušow, přetož nochcu słyšeć hraće twojeje harfy! 24 Njech pak
prawo ćeče kaž woda a prawdosć kaž njewusaknita rěka.

Lukaš 18, 31–43

V

31 Jezus

wza k sebi tych dwanaćoch a rěčeše jim: Hlejće, my dźemy horje do
Jerusalema, a wšitko budźe dokonjane, štož je napisane přez profetow wo Synu
čłowjeka. 32 Přetož wón budźe podaty pohanam a wusměšany a hanjeny a napluwany,
33 a woni budźa jeho šwikać a morić; a na třeći dźeń wón zaso stanje. 34 Woni pak ničo
z teho njezrozumichu, a tuta rěč běše jim potajna, a njewědźachu, štož bě z tym
prajene.
35 Sta pak so, jako so wón Jerichu bližeše, sedźeše slepy při puću a prošeše. 36 Jako
pak słyšeše, zo lud nimo dźěše, wobhoni so, što to je. 37 Tuž prajichu jemu, zo Jezus
Nacarenski nimo dźe. 38 A wón zawoła: Jezuso, syno Dawidowy, smil so nade mnu!
39 Ći pak, kotřiž prědku dźěchu, swarjachu na njeho, zo by mjelčał. Wón pak ćim bóle
wołaše: Syno Dawidowy, smil so nade mnu! 40 Jezus pak wosta stejo a kazaše jeho
k sebi přiwjesć. A hdyž bě so přibližił, wopraša so jeho: 41 Što chceš, zo bych za tebje
sčinił? Wón rjekny: Knježe, zo bych zaso widźał. 42 A Jezus praji jemu: Budź widźacy!
Twoja wěra je će wustrowiła. 43 A hnydom widźeše wón zaso a dźěše za nim a
chwaleše Boha. A wšitkón lud, kiž to widźeše, chwaleše Boha.

Jezaja 58, 1–9a

VI

1 Takle

rěči Bóh profetej: Wołaj z cyłej šiju, njehladaj na so! Pozběhń swój hłós kaž
trubjel a připowědaj mojemu ludej jeho přestupjenja a Jakubowej chěži jeje hrěchi!
2 Woni mje wšědnje pytaju a chcedźa moje puće wědźeć kaž lud, kotryž by prawdu
hižom činił a prawo swojeho Boha njewopušćił. Woni wote mnje prawo žadaju a
chcedźa, zo so Bóh jim bliži. 3 »Čehodla so posćimy, a ty na to njehladaš? Čehodla
čwělujemy swoje ćěło, a ty to nochceš widźeć?« Hlej, tón dźeń, kotryž so posćiće,
činiće po swojej woli a ćěsniće wšitkich swojich dźěłaćerjow. 4 Hlej, hdyž so posćiće,
wadźiće a kusaće so a bijeće z njesmilnej pjasću. Njeposće so wjace tak, kaž sće so
dotal posćili, zo by so waše wołanje we wysokosći wusłyšało. 5 Je da to posćenje, nad
kotrymž mam swoje spodobanje, dźeń, na kotrymž so čwěluja, hdyž čłowjek swoju
hłowu pochili kaž sćinu a na měše a w popjele leži? Chceće to posćenje mjenować a
Knjezej spodobny dźeń? 6 Tole pak je posćenje po mojim spodobanju: Rozwjazaj
zwjazki njeprawdosće, pušć, kotrychž wobćežuješ! Pušć, kotrychž sy podćišćał,
roztorhaj wšón spřah! 7 Łamaj swój chlěb z hłódnym, a kiž w hubjenstwje bjez třěchi su,
wjedź do domu. Hdyž naheho widźiš, woblěkaj jeho a njewotwobroć so wot swojeho
ćěła a kreje. 8 Tehdy budźe twoje swětło kaž rańše zerja schadźeć, a twoje wustrowjenje bórze postupi, a twoja prawdosć póńdźe před tobu a krasnosć Knjeza póńdźe za
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tobu. 9 Tehdy budźeš so modlić, a Knjez tebi wotmołwi. Hdyž budźeš wołać, wón praji:
Hlej, tu ja sym.
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1. njedźela w póstnym času – Invokavit
HRONO TYDŹENJA
Za to je so zjewił Syn Boži, zo by čertowske skutki zničił.

1. Jan. 3, 8b

MODLITWA
1. Knježe Božo, njebjeski Wótče, ty sy swojeho Syna pósłał do swěta, zo by přewinył
móc złeho. Prosymy će: Posylń nas we wšitkich spytowanjach, zo bychmy
z Jezusowym słowom spytowarja přewinyli. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa,
twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo, ty sy israelski lud štyrceći lět přez pusćinu wjedł a sy jón dowjedł
do slubjeneho kraja. Twój Syn je so štyrceći dnjow posćił a je spytowarja přewinył.
Wjedź tež nas, swoju cyrkej, přez spytowanja tuteho časa ke krasnosći přichodneho
swěta. Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće na Hebrejskich na 4. stawje

II

14 Dokelž

mamy wulkeho wyšeho měšnika, Jezusa, Božeho Syna, kiž
je njebjesa překročił, dźeržmy so teho wuznaća.
15 Přetož nimamy wyšeho měšnika, kiž njemóhł sobu ćerpjeć z našej
słabosću, ale kiž běše we wšitkim runje kaž my spytowany, ale bjez
hrěcha.
16 Tak přistupmy z dowěru k trónej hnady, zo bychmy smilnosć dóstali
a hnadu namakali tón čas, hdyž budźe nam pomocy trjeba.

Hebr. 4, 14–16
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SĆENJE
pola Mateja na 4. stawje

I

1 Jezus

bu wot Ducha do pusćiny wjedźeny, zo by wot čerta spytowany
był.
hdyž bě so štyrceći dnjow a štyrceći nocow posćił, bu hłódny.
3 A spytowar přistupiwši k njemu rjekny: „Sy–li Boži Syn, rjekń, zo
bychu tele kamjenje chlěb byłe.“ 4 Wón pak wotmołwi a dźeše: „Napisane je: »Z chlěbom samym so čłowjek nježiwi, ale z kóždym słowom,
kotrež přez Boži ert wuchadźa.«“
5 Tuž wza jeho čert sobu do swjateho města a staji jeho na templowy
wjerch 6 a praji jemu: „Sy–li Boži Syn, skoč dele; přetož napisane je:
»Wón swojim jandźelam tebje dla přikaza; a woni budźa tebje na
rukomaj nosyć, zo by swoju nohu wo žadyn kamjeń njestorčił.«“ 7 Tuž
rjekny jemu Jezus: „Zaso je napisane: »Ty njesměš Boha, swoj eho
Knjeza, spytować.«“
8 Wospjet dowjedźe jeho čert na jara wysoku horu a pokaza jemu
wšitke kralestwa swěta a jich krasnosć 9 a rjekny jemu: „To wšitko ći
dam, jelizo so poklaknješ a so ke mni pomodliš.“ 10 Tuž praji jemu
Jezus: „Zběhń so wote mnje, satanje! přetož je napisane: »Ty dyrbiš
so k Bohu, swojemu Knjezej, modlić a jemu samemu słužić.«“ Tuž wopušći jeho čert. A hlej, jandźeljo přistupichu k njemu a słužachu jemu.
2A

Matej 4, 1–11

PRĚDOWANSKE TEKSTY
1. Mójz. 3, 1–19 [20–24]

III

1 Had

běše najmudriši ze wšěch zwěrjatow na polu, kotrež bě Bóh Knjez stworił, a wón
rjekny žonje: „Je Bóh woprawdźe prajił: wy njesměće jěsć wot wšitkich štomow
w zahrodźe?“ 2 Na to praji žona hadej: „Płody ze štomow w zahrodźe směmy jěsć; 3 ale
wo płodach ze štoma wosrjedź zahrody je Bóh rjeknył: Njejěsće wot njeho a so jeho tež
njedótkajće, zo njebyšće wumrěli!“ 4 Tuž rjekny had žonje: „Nanihdy njewumrějeće
smjerće, 5 ale Bóh wě: na dnju, hdyž budźeće jěsć wot njeho, buźetej wašej woči
wotewrjenej, a budźeće kaž Bóh a budźeće wědźeć, što je dobre a złe.“ 6 Žona widźeše,
zo ma štom dobre płody k jědźi a je lubozny na pohladanje a wabi, zo by mudrych činił.
Wona wza wot jeho płoda a jědźeše a da tež swojemu mužej, kiž běše při njej, a wón
jědźeše. 7 Tuž wotewrěštej so jeju woči, a póznaštaj, zo staj nahaj. Tuž plećeštaj figowe
lisćo a sčiništaj sebi šórcuchi.
8 A wonaj słyšeštaj Boha Knjeza, kotryž po zahrodźe chodźeše, hdyž běše dźeń so
wochłódnił. A Hadam so schowa ze swojej žonu před Bohom Knjezom pod štomami
zahrody. 9 Bóh Knjez zawoła Hadama: „Hdźe sy?“ 10 Wón wotmołwi: „Słyšach tebje
w zahrodźe a so bojach, dokelž sym nahi. Tuž so schowach.“ 11 Bóh jemu rjekny: „Štó je
ći prajił, zo sy nahi? Njejsy ty jědł wot štoma, wot kotrehož sym ći zakazał jěsć?“
12 Hadam wotmołwi: „Žona, kotruž sy mi dał, zo by při mni była, da mi wot štoma, a ja
sym jědł.“ 13 Tuž rjekny Bóh Knjez žonje: „Čehodla sy to činiła?“ A žona wotmołwi: „Had
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je mje zawjedł, a ja sym jědła.“ 14 Tuž praji Bóh Knjez hadej: „Dokelž sy to činił, budź
zaklaty, wustorčeny mjez wšitkim skotom a mjez wšitkimi zwěrjatami na polu. Po brjuše
budźeš łazyć a proch žrać swoje žiwe dny. 15 Njepřećelstwo staju mjez tobu a mjez
žonu a mjez twojimi potomnikami a jeje potomnikami. Wono roztepta tebi hłowu, a ty
kałnješ jeho do pjaty.“ 16 A žonje rjekny wón: „Tebi jara wjele bolosćow načinju, hdyž
budźeš z ćežkim žiwotom; z bolosću dyrbiš dźěći porodźić. Za swojim mužom budźeš
so žedźić, ale wón budźe knjez nad tobu.“ 17 A Hadamej praji: „Ty sy posłuchał na hłós
swojeje žony a sy jědł wot štoma, wot kotrehož sym ći zakazał jěsć. Twoje dla budźe
zemja zaklata. Z prócu budźeš so z njeje žiwić swoje žiwe dny. 18 Ćernje a wósty budźe
tebi płodźić, a ty budźeš pólne zela jěsć. 19 W poće swojeho wobliča budźeš swój chlěb
jěsć, hač so do zemje wróćiš, z kotrejež sy wzaty. Ty sy proch a do procha so wróćiš.“
[20 A Hadam mjenowaše swoju žonu Jěwu, dokelž bu mać wšěch žiwych. 21 Bóh Knjez
sčini Hadamej a jeho žonje drastu z kožow a wobleče jeju. 22 A Bóh Knjez praji: „Nětk je
Hadam kaž jedyn z nas. Wón wě, što je dobre a złe. Zo by tola swoju ruku njewupřestrěł
za štomom žiwjenja, njejědł a žiwy był wěčnje!“ 23 Tuž wuhna Bóh Knjez jeho
ze zahrody Eden, zo by zemju wobdźěłał, z kotrejež bě wzaty. 24 Tak wuhna Hadama. K
ranju wot zahrody Eden postaji cherubow z błyšćacym mječom, zo bychu stražowali puć
k štomej žiwjenja.]

2. Kor. 6, 1–10

IV

1 Jako

pomocnicy Boha napominamy was, zo njebyšće podarmo Božu hnadu přijimali.
wón praji (Jezaja 49, 8): »Ja sym će w spodobnym času wusłyšał a sym ći na
dnju zboža pomhał.«
Hlej, nětk je spodobny čas, hlej, nětk je dźeń zboža. 3 A my njedamy nikomu někajkeho
pohóršenja, zo by naše zastojnstwo hanjene njebyło. 4 Ale we wšěch wěcach
wopokazamy so jako słužownicy Boha: we wulkej sćerpliwosći, w žałosćach, w nuzach,
w stysknosćach, 5 w pukach, w jastwach, w přesćěhanjach, w prócach, w njesparnosći,
w posćenju, 6 w čistosći, w spóznaću, we łahodnosći, w dobroćiwosći, w swjatym
Duchu, w prawej lubosći, 7 we słowje wěrnosće, w Božej mocy, z brónjemi prawdosće
na prawicy a na lěwicy, 8 w česći a hańbje, we złych rěčach a w dobrych rěčach, jako
zawjednicy a tola sprawni, 9 jako njeznaći, a tola znaći, jako mrějacy a hlej, smy žiwi,
jako šwikani a njezabići, 10 jako zrudni, ale přeco wjeseli, jako chudźi, kiž pak tola
mnohich wobohaćamy, jako ći, kiž ničo nimaju, a tola wšitko wobsedźimy.
2 Přetož

Lukaš 22, 31–34

V

31 Jezus

praji Pětrej: Šimanje, Šimanje, hlej, satan je was požadał, zo by was móhł sać
kaž pšeńcu. 32 Ja pak sym prosył za tebje, zo by twoja wěra njepřestała. A hdyž so
něhdy wobroćiš, posylń swojich bratrow. 33 Wón pak rjekny jemu: Knježe, ja sym
hotowy, z tobu do jastwa a do smjerće hić. 34 Wón pak rjekny: Pětrje, ja ći praju: Kapon
dźensa njezaspěwa, prjedy hač sy tři króć zaprěł, zo mje znaješ.

Jak. 1, 12–18

VI
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12 Zbóžny

je muž, kiž spytowanje znjese; hdyž je so prawy pokazał, dóstanje krónu
žiwjenja, kotruž je Knjez tym slubił, kotřiž jeho lubuja. 13 Njech spytowany njerjeknje: Ja
sym wot Boha spytowany. Přetož Bóh njemóže być spytowany k złemu, a wón sam
nikoho njespytuje. 14 Ale kóždy je spytowany, hdyž je wot swojich žadosćow ćehnjeny a
wabjeny. 15 Hdyž je žadosć podjała, porodźi hrěch; dokonjany hrěch pak porodźi smjerć.
16 Njemylće so, moji lubi bratřa. 17 Wšitkón dobry dar a wšitkón dokonjany dar přińdźe
z wysokosće dele, wot Wótca swětła, pola kotrehož njeje žaneho přeměnjenja ani
wotměnjenja swětła a ćmy. 18 Wón je nas płodźił po swojej woli přez słowo wěrnosće, zo
bychmy prěni byli jeho stworjenjow.
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2. njedźela w póstnym času – Reminiscere
HRONO TYDŹENJA
Bóh wopokazuje swoju lubosć k nam w tym, zo je Chrystus za nas wumrěł, hdyž
běchmy hišće hrěšnicy.

Rom. 5, 8

MODLITWA
1. Luby Knježe a Božo, my smy chudźi, wopušćeni čłowjekojo a njemóžemy sej sami
pomhać. Prosymy će: Stražuj ty pola nas, zo by naše ćěło před njezbožom škitane było
a naša wutroba před hrěchom. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna,
kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće.
Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo, ty sy swojeho Syna podał do rukow čłowjekow, kiž su jeho morili.
Prosymy tebje, zo by nam wodał naše přećiwjenje napřećo twojej lubosći a zo by nas
wobdźělił na zbóžnosći, kiž sy swětej slubił. Přez Jezusa Chrystusa, twojeho Syna.
Hamjeń.

EPISTOLA
w lisće Pawoła na Romskich na 5. stawje

II
1 Dokelž smy nětk prawi sčinjeni přez wěru, mamy pokoj z Bohom přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa; 2 přez njeho mamy přistup we wěrje
k hnadźe, w kotrejž stejimy, a chwalimy so w nadźiji přichodneje
krasnosće, kotruž Bóh da. 3 Nic pak jenož to, ale chwalimy so tež
w tyšnosćach, dokelž wěmy, zo tyšnosć sćerpliwosć přinjese. 4 Sćerpliwosć pak přinjese wupruwowanje; wupruwowanje pak přinjese nadźiju,
5 nadźija pak njezahańbi; přetož Boža lubosć je wulata do našich
wutrobow přez swjateho Ducha, kotryž je nam daty.
[6 Přetož Chrystus je za nas bjezbóžnych wumrěł w tym času, jako
běchmy hišće słabi. 7 Lědma wumrěje něchtó praweho dla; dobreho
dla wumrěć je skerje něchtó zwólniwy. 8 Bóh pak wopokazuje swoju
lubosć k nam w tym, zo je Chrystus za nas wumrěł, hdyž běchmy hišće
hrěšnicy. 9 Ćim bóle budźemy nětk přez njeho wuchowani před hněwom, kotřiž buchmy přez jeho krej prawi sčinjeni. 10 Přetož hdyž smy
z Bohom zjednani přez smjerć jeho Syna, jako běchmy hišće nje85

přećeljo, ćim bóle budźemy nětk zbóžni přez jeho žiwjenje, kiž smy
nětk zjednani! 11 Nic pak jenož to, ale my so tež Boha chwalimy přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, přez kotrehož smy nětk zjednanje
dóstali.]

Rom. 5, 1–5 [6–11]

SĆENJE
I
pola Marka na 12. stawje
1 Jezus

poča k wyšim měšnikam a pismawučenym w přirunanjach
rěčeć: „Čłowjek nasadźa sej winicu a wobhrodźi ju z płotom a wukopa
winowu pincu a natwari wěžu a přenaja ju winicarjam a wotpućowa. 2 A
hdyž čas přińdźe, pósła wón winicarjam wotročka, zo by brał pola
winicarjow swój podźěl wot płodow winicy. 3 Woni pak jeho hrabnychu
a nabichu jeho a pósłachu jeho prózdneho preč. 4 A zaso pósła k nim
druheho wotročka, temu zranichu hłowu a jeho wohanichu. 5 A pósła
zaso druheho; teho zabichu, a wjele druhich: někotrych nabichu,
druhich pak zabichu. 6 Hišće měješe jedneho, swojeho lubowaneho
syna. Teho pósła jako poslednjeho k nim a praji sej: Woni budźa so
mojeho syna bojeć. 7 Tola winicarjo rjeknychu mjez sobu: To je
namrěwc; pójće, zabijmy jeho, a namrěwstwo budźe naše. 8 A
hrabnychu jeho a zabichu jeho a wjerhnychu jeho z winicy won. 9 Što
budźe nětk knjez winicy činić? Wón přińdźe a zahubi winicarjow a da
winicu druhim. 10 Njejsće da čitali w Pismje: »Kamjeń, kotryž su twarcy
zaćisnyli, bu róžkowy kamjeń. 11 Wot Knjeza je so to stało a je dźiw
před našimaj wočomaj«?“
12 A spytachu jeho zajeć, ale bojachu so luda, přetož zrozumichu, zo
běše přirunanje za nich rěčał. A wostajiwši jeho woteńdźechu.

Mark 12, 1–12

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 12, 38–42

III
38 Někotři

z pismawučenych a farizejskich prajichu Jezusej: Mištrje, my chcyli radźi
znamjo wot tebje wohladać. 39 A wón wotmołwi a dźeše jim: Zły a wotpadnjeny ród
znamjo žada; ale jemu njeda so žane znamjo, chiba znamjo profety Jonasa. 40 Přetož
kaž běše Jonas tři dny a tři nocy w brjuše mórskeje ryby, tak budźe tež Syn čłowjeka tři
dny a tři nocy w klinje zemje. 41 Niniwitiscy ludźo postanu sudny dźeń z tutym rodom a
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jón zatamaju; přetož woni pokućachu po Jonasowym prědowanju. A hlej, tu je wjace
dyžli Jona. 42 Kralowna z połdnja postanje sudny dźeń z tutym rodom a jón zatama;
přetož wona přińdźe wot kónca zemje, zo by słyšała mudrosć Salomona. A hlej, tudy je
wjace dyžli Salomon.

Jezaja 5, 1–7

IV
1 Chcu

swojemu lubemu přećelej spěwać kěrluš wo swojim přećelu a jeho winicy. Mój
přećel měješe winicu na tučnej wyšinje. 2 A wón ju překopa a zwuběra kamjenje a
nasadźa w njej wuběrne pjenki. Wón natwari w njej wěžu a wury tołkarnju a čakaše na
to, zo by dobre kiće přinjesła, ale wona přinjese špatne.
3 Nětk sudźće, wy wobydlerjo Jerusalema a wy mužojo z Judy, mjezy mnu a mojej
winicu! 4 Što móhło so hišće činić na mojej winicy, štož njejsym na njej činił? Čehodla je
wona potom špatne kiće přinjesła, hdyž tola wočakowach, zo by dobre přinjesła? 5 Ja
chcu wam pokazać, štož chcu činić ze swojej winicu. Jejny płót dam wotłamać, zo by
zapusćena była, a jejnu murju powalić, zo budźe poteptana. 6 Chcu ju pustu ležo
wostajić, zo njebudźe wobrězana ani wobkopana, ale wósty a ćernje budźa w njej rosć,
a chcu mróčelam kazać, zo na nju dešć njepřińdźe.
7 Winica Knjeza Cebaota pak je dom Israel a mužojo Judy su jeje sadźenki, na kotrychž
jeho wutroba wisa. Wón wočakowaše prawo, hlej, tu bě njeprawda, sprawnosć, hlej, tu
bě wołanje wo njesprawnosći.

Jan 8, [21–26a] 26b–30

V
21Jezus

rěčeše Židam: [Ja woteńdu, a wy budźeće mje pytać a wumrějeće w swojim
hrěchu. Hdźež ja póńdu, njemóžeće wy přińć. 22 Tuž prajachu Židźa: Chce da so sam
morić, zo praji: Hdźež ja póńdu, njemóžeće wy přińć? 23 A wón praji jim: Wy sće wot
deleka, ja pak wot horjeka; wy sće z tuteho swěta, ja njejsym z tuteho swěta. 24 Tehodla
sym wam prajił, zo wumrějeće w swojich hrěchach; přetož jelizo njewěriće, zo ja to sym,
wumrějeće w swojich hrěchach. 25 Tuž woprašachu so jeho: Štó da sy? A Jezus rjekny
jim: Najprjedy to, štož wam tež praju. 26 Mam wjele wo was rěčeć a was sudźić. Ale:]
Štóž je mje pósłał, je wěrny, a štož sym wo nim słyšał, to rěču před swětom. 27 Woni pak
njezrozumichu, zo jim wo Wótcu rěčeše. 28 Tuž rjekny Jezus jim: Hdyž Syna čłowjeka
powyšiće, tehdy póznajeće, zo ja to sym a zo ničo ze sebje nječinju, ale rěču, kaž je mje
Wótc nawučił. 29 A kiž je mje pósłał, je ze mnu. Wón mje sameho njewostaji; přetož ja
činju kóždy čas, štož so jemu lubi.
30 Jako to praješe, wěrješe jich wjele do njeho.

Hebr. 11, 8–10

VI
8 Přez

wěru bu Abraham posłušny, jako bu powołany, zo by wušoł do kraja, kotryž
dyrbješe namrěć, a wón woteńdźe a njewědźeše, hdźe by šoł. 9 Přez wěru je był
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cuzbnik w slubjenym kraju jako w cuzym a bydleše w stanach z Izaakom a Jakubom,
kotrymajž samsne slubjenje płaćeše. 10 Přetož wón čakaše na město, kiž ma twjerdy
załožk, kotrehož twarc a tworićel je Bóh.
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3. njedźela w póstnym času – Okuli

HRONO TYDŹENJA
Štóž swoju ruku připołoži k płuhu a hlada dozady, njehodźi so do Božeho kralestwa.

Lukaš 9, 62

MODLITWA
1. Wšehomócny Božo, ty daš nam wozjewić ćerpjenje a wumrěće swojeho Syna, zo
bychmy zbóžnosć dóstali. Tebje prosymy: Daj nam wotewrjenu wutrobu, zo bychmy
jeho lubosć spóznali a za nim chodźili. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho
Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće.
Hamjeń.
2. Smilny, hnadny Wótče, tebje prosymy: Wusłyš modlitwy swojeho luda, kotryž so
k tebi woła w tyšnosći a nuzy. Wupřestrěj swoju sylnu ruku a wobaraj wšemu złemu.
Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Efeziskich na 5. stawje
1 Čińće

tehodla po Božim přikładźe jako lubowane dźěći 2 a budźće
žiwi w lubosći, kaž je tež Chrystus nas lubował a so sam za nas podał
jako dar a wopor, Bohu k dobremu wonjenju. 3 Nješwarnosć a wša
nječistosć abo lakomstwo njesmědźa mjez wami ani mjenowane być,
kaž so swjatym słuša. 4 Tež njehorne słowa a błazne rěče, kiž wam
njepřisteja, ale wjele bóle dźakowanje. 5 Přetož to dyrbiće wědźeć, zo
žadyn nješwarny abo nječisty abo lakomy – to su přibožnicy – nima
namrěwstwa w Chrystusowym a Božim kralestwje. 6 Njedajće so wot
nikoho zawjesć z prózdnymi rěčemi, přetož tutych dla přińdźe Boži
hněw na dźěći njeposłušnosće. 7 Njebudźće tež jich towaršojo. 8 Přetož
wy běšće prjedy ćěmnosć, nětk pak sće swětłosć w Knjezu.

Efez. 5, 1–8a
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SĆENJE
pola Lukaša na 9. stawje

II
57 Hdyž dźěše Jezus ze swojimi wučomnikami do Jerusalema, rjekny
jedyn jemu: „Ja póńdu za tobu, hdźežkuli ty póńdźeš.“ 58 Jezus
wotmołwi jemu: „Liški maju jamy, a ptaki pod njebjom maju hnězda, ale
Syn čłowjeka nima ničo, hdźež by swoju hłowu połožił.“ 59 Druhemu
pak dźeše: „Pój za mnu!“ Tón pak rjekny: „Knježe, dowol mi, zo bych
najprjedy šoł swojeho nana pohrjebać.“ 60 Jezus pak praji jemu: „Njech
mortwi swojich mortwych hrjebaju, ale ty dźi a připowědaj Bože kralestwo.“ 61 A druhi rjekny: „Knježe, ja póńdu za tobu, ale dowol mi
prjedy, zo so rozžohnuju z tymi, kiž su w mojim domje.“ 62 Jezus pak
dźeše jemu: „Štóž swoju ruku připołoži k płuhu a hlada dozady,
njehodźi so do Božeho kralestwa.“

Lukaš 9, 57–62

PRĚDOWANKSE TEKSTY
Mark 12, 41–44

III
41 Jezus

sydny so napřećo Božemu kašćikej a přihladowaše, kak ludźo pjenjezy do
Božeho kašćika składuja. A wjele bohatych składowaše wjele. 42 A chuda wudowa
přińdźe a połoži dwě šerpatce; tej wučinitej pjenježk. 43 A wón zawoła swojich
wučomnikow k sebi a dźeše: Tuta chuda wudowa je wjace dała dyžli wšitcy, kiž su
něšto do Božeho kašćika połožili. 44 Přetož woni wšitcy su wot swojeho nadbytka dali;
wona pak je přinjesła wot swojeje chudoby wšitko, štož za žiwjenje měješe.

1. Pětr. 1, [13–17] 18–21

IV
[13 Wopasajće sej ledźby swojeje mysle, budźće strózbi a stajće swoju nadźiju cyle na
hnadu, kotraž so wam skići w zjewjenju Jezusa Chrystusa. 14 To čińće jako posłušne
dźěći a njemějće so po tym, štož prjedy bě, jako běšće we njewědźe po žadosćach žiwi,
15 ale kaž tón, kiž je was powołał a je swjaty, budźće tež wy swjeći we wšěm swojim
počinanju. 16 Přetož je pisane (3. Mójzasa 19, 2): »Budźće swjeći, přetož ja sym
swjaty.« 17 A dokelž so wy k temu jako k Wótcu wołaće, kiž kóždeho bjez pohladanja na
wosobu po jeho skutku sudźi, tuž wjedźće swoje žiwjenje w bohabojosći, dołhož tudy
jako cuzbnicy přebywaće; 18 přetož:]
Wy wěsće, zo njejsće ze zachodnym slěbrom abo złotom wukupjeni ze swojeho
kničomneho počinanja po wótcowskim wašnju, 19 ale z drohej kreju Chrystusa jako
njewinowateho jehnjeća. 20 Wón wšak je wuzwoleny prjedy, dyžli bu swět załoženy, ale
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zjewjeny w poslednim času was dla, 21 kotřiž přez njeho wěriće do Boha, kiž je jeho
z mortwych zbudźił a jemu krasnosć dał, zo byšće wěru a nadźiju do Boha měli.

Jeremija 20, 7–11a [11b–13]

V
7 Knježe,

ty sy mje narěčał, a ja sym so dał narěčeć. Ty sy mje přemóhł a sy dobył; ja
pak sym wšědnje tehodla hanjeny, a kóždy so mi směje. 8 Přetož tak husto kaž rěču,
dyrbju wołać; »Złósć a namóc!« dyrbju wołać. Přetož Knjezowe słowo bu mi k hańbje a
k směchej wšědnje. 9 Tehodla myslach: Nochcu wjace na njeho spominać a w jeho
mjenje prědować. Ale to bě w mojej wutrobje kaž horjacy woheń, w mojich kosćach
potajene, zo njemóžach to znjesć; ja bych skoro zašoł. 10 Přetož słyšu, kak wjele jich
w potajnym rěči: »Stróžele su kołowokoło!« »Wobskoržće jeho!« »Wobskoržmy jeho!«
Wšitcy moji přećeljo a towaršojo łakaja, hač njepadnu. »Snano da so narěčeć, zo
bychmy jeho přemóhli a so nad nim wjećili.« 11 Tola Knjez je ze mnu kaž mócny rjek;
tehodla moji přesćěharjo padnu a njedobudźa. [Woni budźa jara k hańbje sčinjeni,
dokelž so jim to njeporadźi. Wěčna budźe jich hańba, kotraž njebudźe nihdy zabyta.
12 A nětko, Knježe Cebaot, kiž prawych spytaš, jěrchenje a wutrobu widźiš: Daj mi swoje
wjećenje nad nimi widźeć; přetož ja sym ći swoju wěc poručił. 13 Spěwajće Knjezej,
chwalće Knjeza, kiž je žiwjenje chudeho z rukow złóstnikow wumóhł.]

1. kral. 19, 1–8 [9–13a]

VI
1 Ahab

powědaše wšitko Izebéli, štož bě Elija činił a kak bě wšěch Baalowych profetow
z mječom morił. 2 Tuž pósła Izebél posoła k Eliji a daše jemu prajić: „Bohojo njech mi to
a wono činja, jelizo ja jutře w tym času z tobu nječinju, kaž sy ty z nimi činił.“ 3 Wón so
boješe, stany a woteńdźe, zo by swoje žiwjenje wuchował, a přińdźe do Beerseby
w Židowskej a wostaji tam swojeho słužownika. 4 Wón pak dźěše do pusćiny jedyn dźeń
daloko a přišedši sydny so pod jałorc a přeješe sej wumrěć a rjekny: „Dosć je, Knježe,
wzmi nětk moju dušu; njejsym lěpši dyžli moji wótcojo.“ 5 Wón so lehny a spaše pod
jałorcom. A hlej, jandźel so jeho dótkny a praji jemu: „Stań a jěs!“ 6 A wón so wobhladny,
a hlej, při jeho hłowje ležeše praženy chlěb a karan z wodu. A jako bě jědł a pił, lehny
so zaso spać. 7 A jandźel Knjeza přińdźe druhi raz, dótkny so jeho a praji: „Stań a jěs!
Přetož ty maš daloki puć před sobu.“ 8 A wón stany, jědźeše a piješe a dźěše
posylnjeny z jědźu štyrceći dnjow a štyrceći nocow hač k Božej horje Horeb.
[9 Tam přińdźe do prózdnjeńcy a wosta tam přez nóc. A hlej, słowo Knjeza přińdźe
k njemu: „Što činiš tudy, Elija?“ 10 Wón rjekny: „Sym so jara surowił za Knjeza, Boha
Cebaota; přetož israelscy su twój slub wopušćili, twoje wołtarje rozłamali a twojich
profetow z mječom morili, a ja sam sym zwostał, a woni dźeja za mojim žiwjenjom, zo
bychu jo mi wzali.“ 11 Knjez praji: „Wuńdź a stup na horu před Knjeza! A hlej, Knjez
přińdźe nimo.“ A wulki, sylny wětr, kotryž hory roztorha a skały rozłama, dźěše před
Knjezom; Knjez pak njeběše we wětře. Po wětře přińdźe zemjerženje; ale Knjez njebě
w zemjerženju. 12 A po zemjerženju přińdźe woheń; ale Knjez njebě we wohenju. A po
wohenju přińdźe ćiche łahodne šumjenje. 13 Jako to Elija słyšeše, přikry swoje wobličo
ze swojim kabatom a wuńdźe a stupi so do wuchoda prózdnjeńcy.]
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4. njedźela w póstnym času – Lätare
HRONO TYDŹENJA
Jelizo pšeńčne zorno do zemje njepadnje a njezemrěje, wostanje same; hdyž pak
zemrěje, přinjese wjele płodow.

Jan 12, 24

MODLITWA
1. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy před nami šoł puć posłušnosće a sy přez smjerć
k žiwjenju dóšoł. Prosymy tebje: Daj nam móc, zo za tobu dźemy a płody přinjesemy
w sćerpliwosći. Kiž ty z Wótcom a ze swjatym Duchom knježiš wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy swoje žiwjenje za nas do smjerće dał, my pak
chcemy swoje žiwjenje zdźeržeć. Njewostaj nas samych, ale wzmi nas sobu na swojim
puću, zo bychmy namakali prawe žiwjenje. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 2. lisće Pawoła na Korintiskich na 1. stawje
3 Chwaleny

budź Bóh, Wótc našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, Wótc
smilnosće a Bóh wšitkeho trošta, 4 kiž nas troštuje we wšej našej
tyšnosći, zo bychmy tež my troštować móhli tych, kotřiž su we wšelkej
tyšnosći, z troštom, z kotrymž je nas Bóh troštował.
5 Přetož kaž wjele Chrystusowych ćerpjenjow na nas přińdźe, tak
budźemy tež bohaće troštowani přez Chrystusa. 6 Hdyž pak mamy
tyšnosć, tak so to stawa wam za trošt a spomoženje. Hdyž mamy trošt,
tak so to stawa wam k troštej, kotryž so mócny wopokazuje, hdyž to
samsne ćerpjenje ze sćerpnosću njeseće, kotrež tež my njesemy. 7 A
mamy was dla krutu nadźiju, dokelž wěmy, zo runje kaž wy maće
podźěl na ćerpjenju, tak budźeće tež dostojni samsneho trošta.

2. Kor. 1, 3–7
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SĆENJE
I
pola Jana na 12. stawje
20 Někotři

Grjekojo běchu mjez tymi, kotřiž běchu horje přišli, na róčny
čas so modlić. 21 Ći přistupichu k Filipej, kiž běše z Betsaidy
w Galilejskej, prošachu jeho a prajichu: „Knježe, my chcyli radźi
Jezusa wohladać.“ 22 Filip přińdźe a powě to Handrijej, a Filip a Handrij
rjeknyštaj to Jezusej. 23 Jezus pak wotmołwi jimaj a dźeše: „Čas
přińdźe, zo budźe Syn čłowjeka překrasnjeny. 24 Zawěrnje, zawěrnje,
ja praju wam: Jelizo pšeńčne zorno do zemje njepadnje a njezemrěje,
wostanje same; hdyž pak zemrěje, přinjese wjele płodow. 25 Štóž swoje
žiwjenje lubuje, tón jo zhubi; a štóž swoje žiwjenje na tutym swěće
hidźi, tón jo zdźerži k wěčnemu žiwjenju. 26 Štóž chce mi słužić, tón
chodź za mnu; a hdźež ja sym, tam dyrbi tež mój słužownik być. A štóž
budźe mi słužić, teho budźe mój Wótc česćić.“

Jan 12, 20–26

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 6, 55–65

III
55 Jezus

praji: Moje ćěło je prawa jědź, a moja krej je prawy napoj. 56 Štóž jě moje ćěło a
pije moju krej, tón wostanje we mni a ja we nim. 57 Kaž je mje pósłał žiwy Wótc a ja sym
žiwy Wótca dla, tak budźe tež žiwy moje dla, štóž mje jě. 58 To je chlěb, kiž je přišoł
z njebjes. Nic, kaž su jědli wótcojo a su wumrěli. Štóž tutón chlěb jě, budźe žiwy hač do
wěčnosće. 59 To praješe wón w synagoze, jako wučeše w Kapernaumje.
60 Wjele pak jeho wučomnikow, kiž to słyšachu, rjeknychu: To je twjerda rěč; štó móže
ju słyšeć? 61 Jako pak Jezus sam při sebi pytny, zo jeho wučomnicy nad tym mórčachu,
rjekny wón jim: Pohóršuje was to? 62 Što pak, hdyž budźeće nětk widźeć Syna čłowjeka
tam spěć, hdźež běše prjedy? 63 Duch je, kiž wožiwja; ćěło ničo njepomha. Słowa,
kotrež sym wam rěčał, su duch a su žiwjenje. 64 Tola někotři su mjez wami, kotřiž
njewěrja. Přetož Jezus wědźeše wot spočatka derje, štó běchu ći, kiž njewěrjachu, a štó
by jeho přeradźił. 65 A wón praji: Tehodla sym wam prajił: Nichtó njemóže ke mni přińć,
chiba zo je jemu date wot mojeho Wótca.

Fil. 1, 15–21

IV
15 Někotři

wšak prěduja Chrystusa zawisće a zwady dla, někotři pak tež z dobrej myslu:
z lubosću, přetož wědźa, zo ležu tudy k zakitowanju ewangelija; 17 tamni pak
připowědaja Chrystusa zwady dla a nic z čistej wutrobu, dokelž chcedźa mi w mojej
16 tući
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jatbje tyšnosć načinić. 18 Što pak wo to? Jeno zo by so Chrystus na kóžde wašnje
připowědał, njech so stanje jako wurěč abo woprawdźe, tak so teho wjeselu.
Teho budu so tež dale wjeselić; 19 přetož wěm, zo budźe mi to k zbóžnosći spomožne
přez wašu modlitwu a přez pomoc Ducha Jezusa Chrystusa, 20 kaž wočakuju a so
nadźijam, zo w ničim k hańbje njebudu, ale zo so swobodnje a wotewrjenje, kaž přeco
tak tež nětko, Chrystus na mojim ćěle wokrasni, njech je přez žiwjenje abo přez smjerć.
21 Přetož Chrystus je moje žiwjenje, a wumrěće je moje dobyće.

Jan 6, 47–51

V
Jezus praji: 47 Zawěrnje, zawěrnje, ja praju wam: Štóž do mnje wěri, ma wěčne žiwjenje.
48 Ja sym chlěb žiwjenja. 49 Waši wótcojo su mana jědli w pusćinje a su wumrěli. 50 To je
chlěb, kiž z njebjes přińdźe, zo njeby wumrěł, štóž wot njeho jě. 51 Ja sym žiwy chlěb,
kiž je z njebjes přišoł. Štóž wot tuteho chlěba jě, budźe žiwy hač do wěčnosće. Chlěb
pak je moje ćěło, kotrež dam za žiwjenje swěta.

Jezaja 54, 7–10

VI
7 Takle

rěči Knjez: Ja sym će mału chwilu wopušćił, ale z wulkej smilnosću chcu će
zhromadźić. 8 Sym swoje wobličo we wokomiku hněwa chwilu před tobu potajił, ale
z wěčnej hnadu chcu so nad tobu smilić, praji Knjez, twój Wumóžnik. 9 Dźeržu to kaž
w Noachowym času, jako zaroćich, zo Noachowe wody njesmědźa wjace na zemju
přińć. Tak sym tež zaroćił, zo so nochcu wjace na tebje hněwać ani će swarić. 10 Přetož
skerje budźa hory so hnuć a hórki so zwróćeć, ale moja hnada njesmě so wot tebje
wróćić a slub mojeho měra so wot tebje hnuć, praji Knjez, twój smilny Bóh.
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5. njedźela w póstnym času – Judika

HRONO TYDŹENJA
Syn čłowjeka njeje přišoł, zo by sebi dał słužić, ale zo by słužił a dał swoje žiwjenje
k wumóženju za jich wjele.

Matej 20, 28

MODLITWA
1. Smilny Božo a Wótče, ty sy swojemu Synej dał ćerpjeć a wumrěć, zo by nas wumóžił.
Prosymy će: Daj nam z wěriwej wutrobu spominać na jeho wopor a wostać w jeho
lubosći. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy posłušny był hač do smjerće na křižu a nam spožčiš
žiwjenje we wěrnej swobodźe. Njewostaj nas samych na našim žiwjenskim puću a daj
nam móc, zo ćerpjenje a smjerć přewinjemy. Tebi budź česć wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće na Hebrejskich na 5. stawje
7 Chrystus

je w dnjach swojeho zemskeho žiwjenja modlitwy a próstwy
woprował z wulkim wołanjom a ze sylzami temu, kotryž móžeše jeho
wot smjerće wumóžić; a wón je so tež wusłyšał, dokelž Boha česćeše.
8 Tak je wón, hačrunjež běše Boži Syn, tola z teho, štož ćerpješe,
posłušnosć nawuknył. 9 A jako bě dokonjany, bu wón wšitkim, kiž su
jemu posłušni, zakład wěčneje zbóžnosće.

Hebr. 5, 7–9
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SĆENJE
I
pola Marka na 10. stawje
35 Jakub

a Jan, synaj Cebedeusa, přistupištaj k Jezusej a rjeknyštaj
jemu: „Mištrje, chcemoj, zo by za naju činił, wo čož budźemoj tebje
prosyć.“ 36 Wón praji jimaj: „Što chcetaj, zo bych za waju činił?“
37 Wonaj praještaj jemu: „Daj namaj, zo bychmoj sedźałoj jedyn na
twojej prawicy a druhi na twojej lěwicy w twojej krasnosći.“
38 Jezus pak wotmołwi jimaj: „Wój njewěstaj, wo čož prosytaj. Móžetaj
wój keluch pić, kotryž ja piju, abo so dać křćić z křćeńcu, z kotrejž
budu ja křćeny?“ 39 Wonaj rjeknyštaj jemu: „Haj, to móžemoj.“ Jezus
pak praji jimaj: „Budźetaj drje pić keluch, kotryž ja piju, a budźetaj
křćenaj z křćeńcu, z kotrejž budu ja křćeny; 40 ale sedźeć na mojej
prawicy a na mojej lěwicy, to njepřisłuša mi wamaj dać, ale budźe tym
přistać, za kotrychž je to postajene.“
41 A jako ći dźesaćo to słyšachu, počachu so hněwać na Jakuba a
Jana. 42 Tuž zawoła Jezus jich k sebi a rjekny jim: „Wy wěsće, zo
swětni wjerchojo ludy wobknježa a wulcy mjez nimi potłóčuja jich
z namocu. 43 Tak pak njesmě mjez wami być; ale štóž chce wulki mjez
wami być, ma waš słužownik być; 44 a štóž chce mjez wami prěni być,
ma wotročk wšitkich być. 45 Přetož tež Syn čłowjeka njeje přišoł, zo by
sebi słužić dał, ale zo by słužił a dał swoje žiwjenje k zapłaćenju za
jich wjele.“

Mark 10, 35–45

PRĚDOWANSKE TEKSTY
1. Mójz. 22, 1–13

III
1 Bóh

spytowaše Abrahama a praji jemu: „Abrahamje!“ Tón wotmołwi: „Tu ja sym.“ 2 A
wón rjekny: „Wzmi swojeho jeničkeho syna Izaaka, kotrehož lubuješ, a dźi do kraja
Moríja a wopruj jeho tam jako zapalny wopor na horje, kotruž budu ći prajić.“
3 Na to stany Abraham rano zahe, sedłaše swojeho wósła, wza sobu dweju
słužownikow a swojeho syna Izaaka, nakała drjewo k zapalnemu woporej a poda so na
puć k městnu, wo kotrymž běše Bóh jemu prajił. 4 Na třeći dźeń pozběhny Abraham
swojej woči a wuhlada to městno nazdala 5 a rjekny swojimaj słužownikomaj: „Wostańtaj
wój tudy z tym wósłom. Ja pak a hólc póńdźemoj tam, a hdyž smój so pomodliłoj,
wróćimoj so zaso k wamaj.“
6 Abraham wza drjewo k zapalnemu woporej a połoži jo na swojeho syna Izaaka. Wón
sam wza woheń a nóž do swojeje ruki; wobaj dźěštaj hromadźe. 7 Tehdy praji Izaak
swojemu nanej Abrahamej: „Mój nano!“ Abraham wotmołwi: „Tu ja sym, mój syno!“ A
96

wón rjekny: „Hlej, tu je woheń a drjewo. Hdźe pak je jehnjo k zapalnemu woporej?“ 8 Na
to wotmołwi Abraham: „Mój syno, Bóh sam sebi wupyta jehnjo k zapalnemu woporej.“ A
wobaj dźěštaj hromadźe.
9 Hdyž přińdźeštaj na městno, wo kotrymž bě Bóh jemu prajił, natwari tam Abraham
wołtar a połoži drjewo na njón a zwjaza swojeho syna Izaaka a połoži jeho na wołtar, na
drjewo horje. 10 A Abraham wupřestrě ruku, wza nóž, zo by swojeho syna zarězał.
11 Tehdy zawoła na njeho Knjezowy jandźel z njebjes a rjekny: „Abrahamje! Abrahamje!“
Wón wotmołwi: „Tudy ja sym.“ 12 A wón praji: „Njezłož swoju ruku na hólca a nječiń jemu
ničo, přetož nětko wěm, zo so Boha bojiš a njejsy swojeho jeničkeho syna mi zapowědźił.“ 13 Tuž pozběhny Abraham swojej woči a wuhlada borana zady sebje
w ćernjach, za rohi zašmjataneho. Tuž dźěše Abraham a wza borana a woprowaše jeho
město swojeho syna jako zapalny wopor.

4. Mójz. 21, 4–9

IV
4 Israelića

ćehnjechu wot hory Hor k Čerwjenemu morju, zo bychu Edomski kraj wobešli.
A ludej so puć njespodobaše, 5 a wón rěčeše přećiwo Bohu a přećiwo Mójzasej:
Čehodla sy nas z Egyptowskeje wuwjedł, zo bychmy w pusćinje zemrěli? Přetož tu njeje
ani chlěba ani wody, a nas grawa tuta skromna jědź. 6 Tuž pósła Knjez wohenjowe hady
mjez lud, kotrež kusachu lud, a mnozy z Israela zemrěchu. 7 Tuž přińdźechu woni
k Mójzasej a rjeknychu: My smy hrěšili, zo smy přećiwo Knjezej a přećiwo tebi rěčeli.
Proš Knjeza, zo by hady wot nas wzał. A Mójzas prošeše za lud. 8 A Knjez přikaza
Mójzasej: Sčiń sebi mjedźaneho hada a powěsń jeho na žerdź. Štóž je skusany a na
njeho pohlada, wostanje žiwy. 9 Tuž sčini Mójzas mjedźaneho hada a pozběhny jeho. A
hdyž had někoho skusa, pohlada wón na mjedźaneho hada a wosta žiwy.

Jan 11, 47–53

V
47 Wyši

měšnicy a farizejscy zhromadźichu radu a rěčachu: Što činimy? Tutón čłowjek
čini wjele znamjenjow. 48 Wostajimy–li jeho tak, budźa wšitcy do njeho wěrić, a Romscy
přińdu a wozmu nam kraj a lud. 49 Jedyn pak mjez nimi, Kajfas, kiž běše tuto lěto wyši
měšnik, rjekny jim: Wy ničo njewěsće; 50 ani tež ničo njerozpominaće. Lěpje je za was,
zo jedyn čłowjek wumrěje za lud, dyžli zo by cyły lud zahinył. 51 To pak sam wot sebje
njerěčeše, ale dokelž běše tuto lěto wyši měšnik, wěšćeše. Přetož Jezus dyrbješe
wumrěć za lud, 52 a nic jenož za lud, ale tež, zo by Bože rozpróšene dźěći zhromadźił.
53 Wot tuteho dnja sem běše za nich wobzamknjene, zo jeho morja.

Hebr. 13, 12–14

VI
12 Jezus

je, zo by lud swjećił přez swoju krej, wonka před wrotami ćerpjeł. 13 Dźimy tehodla k njemu won z lěhwa a njesmy jeho hańbu. 14 Přetož my nimamy žane wobstajne
město tu, ale přichodne pytamy.
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6. njedźela w póstnym času – Palmarum
HRONO TYDŹENJA
Syn čłowjeka dyrbi powyšeny być, zo bychu wšitcy, kiž do njeho wěrja, wěčne žiwjenje
měli.

Jan 3, 14b + 15

MODLITWA
1. Smilny, wěčny Božo, ty sy dał swojeho Syna do smjerće, zo by naš hrěch njesł na
křiž; spožč nam, zo bychmy to z cyłej wutrobu zapřimnyli a w spytowanjach
njezadwělowali. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Swjaty Knježe a Božo, žohnuj nam tutón tydźeń, w kotrymž spominamy na ćerpjenje
a wumrěće twojeho Syna. Daj nam spóznać w słowje wo křižu swoju lubosć, zo by
wona we nas rostła. Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Filipiskich na 2. stawje
5 Budźće

tak mjez sobu zmysleni, kaž to zhromadnosći w Jezusu
Chrystusu wotpowěduje: Wón, 6 kotryž běše w Božej postawje, njeměješe za rubjenstwo, Bohu runja być, 7 ale wzda so sam a wza
wotročkowu postawu na so, bu čłowjekam runja a po wašnju jako
čłowjek spóznaty. 8 Wón poniži so sam a bě posłušny hač do smjerće,
haj do smjerće na křižu. 9 Tehodla je tež Bóh jeho powyšił a je jemu
mjeno dał, kotrež je přez wšitke mjena, 10 zo bychu so w Jezusowym
mjenje poklakowałe wšitke kolena, kiž su w njebjesach a na zemi a
pod zemju, 11 a wšitke jazyki wuznałe, zo je Jezus Chrystus Knjez
k česći Boha Wótca.

Fil. 2, 5–11
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SĆENJE
I
pola Jana na 12. stawje
12 Jako

běše wjele luda na róčny čas přišło a słyšeše, zo Jezus do
Jerusalema přińdźe, 13 nabrachu sej palmowych hałuzow a wuńdźechu
jemu napřećiwo a wołachu: „Hozianna! Chwaleny budź, kiž přińdźe
w Knjezowym mjenje, israelski kral!“
14 Jezus pak dósta wóslace žrěbjo a jěchaše na nim, kaž je napisane:
15 »Njebój so, Cionska dźowka! Hlej, twój kral přińdźe jěchajo na
wóslacym žrěbjeću.« 16 To pak jeho wučomnicy najprjedy njezrozumichu, ale hdyž bu Jezus překrasnjeny, spomnichu na to, zo bě to wo
nim pisane a zo běchu tak z nim činili. 17 Lud pak, kiž běše z nim, jako
Lacara z rowa zawoła a jeho z mortwych zbudźi, chwaleše tutón skutk.
18 Tehodla dźěše jemu tež lud napřećiwo, jako słyšeše, zo bě tajki dźiw
sčinił. 19 Farizejscy pak rěčachu mjez sobu: „Widźiće, zo ničo
njedokonjeće; hlej, wšitkón swět běži za nim.“

Jan 12, 12–19

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 14, 3–9

III
3 Jako

běše Jezus w Betaniji w chěži Šimana Wusadneho a sedźeše za blidom, přińdźe
žónska, kiž měješe škleńcu z prawym drohotnym nardowym wolijom, a wona rozłama
škleńcu a wula ju na jeho hłowu. 4 Někotři pak tam běchu, kiž so rozhněwachu a mjez
sobu rěčachu: K čemu tajke brojenje wolija? 5 Tutón wolij móhli předać za wjace hač tři
sta denarow a je chudym dać. Woni so do njeje dachu. 6 Jezus pak praji: Wostajće ju!
Čehodla ju tyšiće? Wona je dobry skutk na mni sčiniła. 7 Chudych maće přeco při sebi,
a hdyž chceće, móžeće jim dobrotu činić, mje pak nimaće přeco. 8 Wona je sčiniła, štož
je móhła. Wona je moje ćěło hižo do mojeho pohrjeba žałbowała. 9 Zawěrnje, ja praju
wam: Hdźežkuli budźe so ewangelij prědować po wšěm swěće, tam budźe so tež rěčeć
k jeje wopomnjenju, štož je wona nětk sčiniła.

Jezaja 50, 4–9

IV
4 Bóh

Knjez je mi jazyk dał, kaž jón wučomnicy maja, zo bych wědźał w prawym času
z mučnymi rěčeć. Kóžde ranje wubudźa wón mi wucho, zo bych słyšał kaž wučomnicy.
5 Bóh Knjez je mi wucho wotewrěł. A ja njejsym njeposłušny a njecofam. 6 Ja skićach
swój chribjet tym, kiž mje bijachu, a swojej licy tym, kiž mje křiwdźachu. Swoje wobličo
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njepotajich před hanjenjom a pluwanjom. 7 Ale Bóh Knjez pomha mi, tehodla njebudu
k hańbje. Tehodla sym swoje wobličo stwjerdźił kaž kamjeń; přetož wěm, zo njebudu
k hańbje. 8 Kotryž mje praweho čini, je blisko. Štó chce so ze mnu wadźić? Stupmy
zhromadnje doprědka! Štó chce ze mnu prawować? Tón pój ke mni! 9 Hlej, Bóh Knjez
mi pomha. Štó chce mje zatamać? Hlej, woni wšitcy rozpadnu kaž šaty, kotrež mole
žeru.

Jan 17, 1 [2–5] 6–8

V
1 Jezus

pozběhny swojej woči k njebjesam a rjekny: Wótče, hodźina je přišła; překrasni
swojeho Syna, zo by Syn tebje překrasnił;
[2 přetož ty sy jemu móc dał nad wšitkimi čłowjekami, zo by wón wěčne žiwjenje dał
wšitkim, kotrychž sy ty jemu dał. 3 To pak je wěčne žiwjenje, zo bychu tebje póznali, kiž
sy sam prawy Bóh, a Jezusa Chrystusa, kotrehož sy pósłał. 4 Ja sym tebje překrasnił na
zemi a sym dokonjał skutk, kotryž sy mi dał, zo bych jón činił. 5 A nětk překrasni mje ty,
Wótče, při sebi samym z tej krasnosću, kotruž při tebi mějach, prjedy dyžli swět běše.]
6 Ja sym twoje mjeno zjewił čłowjekam, kotrychž sy ty mi dał wot swěta. Woni běchu
twoji, a ty sy jich mi dał, a woni su twoje słowo zachowali. 7 Nětk wědźa, zo je wšitko wot
tebje, štož sy mi dał. 8 Přetož słowa, kotrež sy ty mi dał, sym ja jim dał. A woni su je
přiwzali a prawje póznali, zo sym ja wot tebje wušoł, a woni wěrja, zo sy ty mje pósłał.

Hebr. 12, 1–3

VI
1 Dokelž

mamy tajku syłu swědkow wokoło sebje, wotpołožmy wšo, štož nas poćežuje,
a hrěch, kiž so nas kruće dźerži, a běžmy ze sćerpliwosću w boju, kotryž je nam
přikazany, 2 a pohladajmy na Jezusa, kiž je započatkar a doskónčer wěry. Hačrunjež by
wón móhł wjesele měć, ćerpješe křiž njedźiwajcy hańby a je so sydnył k prawicy
Božeho stoła. 3 Spomńće na teho, kiž je telko přećiwka hrěšnikow přećiwo sebi
přećerpjeł, zo byšće njewustawali a w swojej duši njewosłabnyli.
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Dźeń wustajenja Božeho wotkazanja – Zeleny štwórtk
HRONO DNJA
Wón je załožił wopomnjenje swojich dźiwow, tón hnadny a smilny Knjez.

psalm 111, 4

MODLITWA
1. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy nam wotkazał sakrament wołtarja, zo bychmy na
twoje ćerpjenje spominali a wozjewili twoju smjerć. Pomhaj nam, dar twojeho ćěła a
twojeje kreje tak wužiwać, zo nazhonimy móc twojeho wumóženja wšědnje we nas. Kiž
sy ty z Wótcom a ze swjatym Duchom žiwy a knježiš wot wěčnosće hač do wěčnosće.
Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo, žohnuj nam tutón dźeń, na kotrymž spominamy na prěnje Bože
wotkazanje. Daj nam wěstosć, zo dóstanjemy přez Jezusowu přitomnosć w chlěbje a
winje wodawanje swojich hrěchow a móc k mjezsobnej lubosći. Tole prosymy přez
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 11. stawje
23 Sym

wot Knjeza dóstał, štož sym wam podał:
Naš Knjez Jezus, w nocy, jako bu přeradźeny, wza wón chlěb,
24 dźakowaše so a łamaše jón a dźeše:
„To je moje ćěło, kotrež budźe za was date;
to čińće k mojemu wopomnjenju.“
25 Tehorunja wza tež keluch po wječeri a dźeše:
„Tutón keluch je nowe wotkazanje w mojej kreji;
to čińće, tak husto kaž pijeće, k mojemu
wopomnjenju.“
26 Přetož tak husto wy wot teho chlěba jěsće a z teho kelucha pijeće,
připowědaće smjerć Knjeza, doniž wón njepřińdźe.

1. Kor. 11, 23–26
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SĆENJE
I
pola Jana na 13. stawje
1 Před

passa–swjedźenjom pak pózna Jezus, zo bě jeho hodźina
přišła, zo by ze swěta k Wótcej šoł; a kaž běše swojich lubował, kotřiž
na swěće běchu, tak lubowaše jich hač do kónca. 2 A při wječeri, jako
čert hižo běše Judašej, Šimanowemu synej, Iskariotej, do wutroby dał,
jeho přeradźić, 3 Jezus pak wědźeše, zo bě jemu Wótc wšitko do jeho
rukow dał a zo bě wón wot Boha přišoł a k Bohu dźe, 4 stany wot
wječerje, wotpołoži swoju drastu, wza šórcuch a wopasa so z nim.
5 Potom nala wodu do sudobja a poča wučomnikam nohi myć a trěješe
je ze šórcuchom, z kotrymž wopasany bě. 6 Po rjedźe přińdźe wón
k Šimanej Pětrej; a tón praji jemu: „Knježe, dyrbjał ty mi noze myć?“
7 Jezus wotmołwi jemu: „Štož ja činju, to nětkole njerozumiš; ty pak to
potom zhoniš.“ 8 Tuž rjekny Pětr jemu: „Nanihdy njesměš mi mojej
noze myć!“ Jezus wotmołwi jemu: „Njebudu–li ja tebje myć, da
njezměješ podźěl na mni.“ 9 Rjekny jemu Šiman Pětr: „Knježe, nic noze
samej, ale tež ruce a hłowu!“ 10 Rjekny jemu Jezus: „Štóž myty je,
wjace njetrjeba, chibazo so jemu noze myjetej; dokelž wón je čisty. A
wy sće čisći, tola nic wšitcy.“ 11 Přetož wón znaješe swojeho
přeradnika, tehodla praji wón: „Wy njejsće wšitcy čisći.“
12 Jako bě nětk jim nohi mył, wza swoju drastu a sydny so a praji:
„Wěsće wy, što sym wam činił? 13 Wy mi rěkaće Mišter a Knjez a
prajiće to z prawom, přetož to tež sym. 14 Hdyž sym nětk, waš Knjez a
Mišter, wam nohi mył, dyrbiće tež wy sej mjez sobu noze myć.
15 Přikład sym wam dał, zo byšće činili, kaž sym ja wam činił.
[34 Nowu přikaznju wam dam, zo byšće so mjez sobu lubowali, kaž sym
was lubował, zo so tež wy lubo maće. 35 Na tym kóždy spóznaje, zo
sće moji wučomnicy, hdyž so mjez sobu lubo maće.“]

Jan 13, 1–15 [34–35]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 14, 17–26

III
17 Wječor

přińdźe Jezus z tymi dwanaćomi. 18 A jako běchu so k blidu zesydali a
jědźachu, rjekny Jezus: Zawěrnje, ja praju wam: Jedyn z was dwanaćoch, kotryž
ze mnu jě, mje přeradźi. 19 A woni buchu zrudni a woprašachu so jeho, jedyn po druhim:
Sym to ja? 20 Wón pak rjekny jim: Jedyn z dwanaćoch, kiž ze mnu w škli kusk mača.
21 Syn čłowjeka drje woteńdźe, kaž je wo nim pisane; běda pak čłowjekej, kotryž Syna
čłowjeka přeradźi! Lěpje by temu čłowjekej było, hdy by so nihdy njenarodźił. 22 A jako
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wječerjachu, wza Jezus chlěb, dźakowaše so a łamaše jón a da jim jón a dźeše:
Wzmiće; to je moje ćěło. 23 A wón wza keluch, dźakowaše so a da jim jón; a woni
pijachu wšitcy z njeho. 24 A wón porěča jim: To je moja krej zwjazka, kotraž budźe za
jich wjele přelata. 25 Zawěrnje, ja praju wam, zo njebudu wjace pić wot płoda winoweho
pjenka hač do dnja, hdyž budu znowa pić w kralestwje Božim.
26 A hdyž běchu chwalbny kěrluš wuspěwali, wuńdźechu woni na Wolijowu horu.

1. Kor. 10, 16–17

IV
16 Požohnowany

keluch, kotryž žohnujemy, njeje wón zhromadnosć z Chrystusowej
kreju? Chlěb, kotryž łamamy, njeje wón zhromadnosć z Chrystusowym ćěłom? 17 Přetož
jedyn to chlěb je: Tak je nas wjele jedne ćěło, dokelž smy wšitcy wot jedneho chlěba
dóstali.

2. Mójz. 12, 1.3–4.6–7.11–14

V
1 Knjez

porěča Mójzasej a Aaronej w egyptowskim kraju: 3 „Prajtaj cyłej israelskej
zhromadźiznje: Dźesaty dźeń měsaca wzmi kóždy hospodar jehnjo za kóždy dom. 4 A
hdy bychu w domje telko njebyli, zo móhli jehnjo zjěsć, tak přiwzmi swojeho susoda, kiž
jeho domej najbliže bydli, hač jich telko budźe, zo móhli jehnjo zjěsć. 6 A dyrbiće jo
chować hač do štyrnateho dnja měsaca. Potom dyrbi cyła israelska zhromadźizna jo na
wječor zarězać. 7 A dyrbiće wot jeho kreje wzać a z njej namazać wobě wudwjernje
w durjach a horni próh tych chěžow, w kotrychž budźa jo jěsć. 11 Tak pak dyrbiće jo
jěsć: Swoje ledźby dyrbiće měć wopasane a swoje črije na swojimaj nohomaj a swój kij
w ruce a dyrbiće jo jěsć kaž ći, kiž preč chwataja; přetož to je Knjezowy pasa. 12 Přetož
chcu w samej nocy egyptowski kraj přeńć a kóždeho prěnjonarodźeneho bić
w egyptowskim kraju mjez čłowjekami a skotom a chcu z chłostanjom sudźić nad
wšitkimi egyptowskimi přibohami, ja, tón Knjez. 13 Potom pak dyrbi krej być waše
znamjo na domach, w kotrychž bydliće: Hdźež krej widźu, chcu nimo hić, a čwěla,
kotraž skaženje přinjese, njepřińdźe na was, hdyž egyptowski kraj zbiju. 14 A tón dźeń
dyrbiće měć k wopomnjenju a dyrbiće jón swjećić jako Knjezowy swjedźeń, wy a waši
potomnicy, jako wěčny porjad.“

Hebr. 2, 10–18

VI
10 Zdobne

je Bohu, kotrehož dla wšitke wěcy su a přez kotrehož wšitke wěcy su, zo by
teho, kiž je wjele synow ke krasnosći přiwjedł, započatkarja jich zbóžnosće přez
ćerpjenje zdokonjał.
11 Přetož wšitcy su wot jedneho, wobaj, kotryž swjeći a kotřiž swjećeni budźa, tehodla
so wón tež njehańbuje, jich bratrow mjenować, 12 a praji (psalm 22, 23): »Chcu twoje
mjeno připowědać swojim bratram a chcu će chwalić wosrjedź zhromadźizny.« 13 A
zaso (Jezaja 8, 17): »Chcu so na njeho spušćić«; a zaso (Jezaja 8, 18): »Hlej, tu sym a
dźěći, kotrež je mi Bóh dał.« 14 Dokelž nětk dźěći ćěło a krej maja, je tež wón samsne
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přiwzał, zo by přez swoju smjerć móc wzał temu, kiž móc nad smjerću měješe, mjenujcy
čertej, 15 a tych wumóžił, kotřiž dyrbjachu być wotročcy z bojosću před smjerću swoje
žiwe dny. 16 Přetož wón njestara so wo jandźelow, ale stara so wo Abrahamowe dźěći.
17 Tehodla dyrbješe wón wšitkim swojim bratram runy być, zo by smilny był a swěrny
wyši měšnik před Bohom, wučisćić hrěchi luda. 18 Přetož wot čehož wón sam ćerpjeł je
a spytany bu, móže tež pomhać tym, kotřiž spytani budźeja.
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Dźeń křižowanja Knjeza – Ćichi pjatk
HRONO DNJA
Tak je Bóh swět lubował, zo je swojeho jeničkeho narodźeneho Syna dał, zo bychu
wšitcy, kiž do njeho wěrja, zhubjeni njebyli, ale měli wěčne žiwjenje.

Jan 3, 16

MODLITWA
1. Wšehomócny Wótče, wěčny Božo, ty sy swojemu Synej dał ćerpjeć, zo by přewinył
hrěch a winu. Pomhaj nam, zo bychmy jeho ćerpjenje dźakownje wopominali, wodaće
swojich hrěchow dóstali a wumóženje wot wěčneje smjerće dobyli. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Smilny Božo a Wótče, ty sy swojeho Syna za nas wšěch do smjerće dał. Tebje
prosymy: Posylń našu dowěru k njemu a skruć swoju lubosć mjez nami. Tebi budź česć
we wěčnosći. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 2. lisće Pawoła na Korintiskich na 5. stawje

[14 Hdyž je jedyn za wšitkich wumrěł, tak su woni wšitcy wumrěli. 15 A
wón je tehodla za wšitkich wumrěł, zo bychu wšitcy, kotřiž su žiwi, dale
sami sebi žiwi njebyli, ale temu, kiž je za nich wumrěł a stanył.
16 Tuž wot teho časa nikoho njeznajemy po ćěle; a tež hdyž smy
Chrystusa póznali po ćěle, tak jeho wjace nětk tak njeznajemy.
17 Přetož: Je–li štó w Chrystusu, tón je nowe stworjenje, to stare je so
minyło, hlej, wšitko je so nowe sčiniło.
18 To pak je wšitko wot Boha, kiž je nas sam ze sobu zjednał přez
Chrystusa a je nam dał zastojnstwo, kotrež zjednanje prěduje.
19 Přetož:]
Bóh běše w Chrystusu a zjedna swět sam ze sobu a njepřiliči jim jich
hrěchi a je mjez nami postajił słowo wo zjednanju. 20 Tak smy nětk
pósłani město Chrystusa, přetož Bóh napomina přez nas; tuž prosymy
nětk město Chrystusa: Dajće so z Bohom zjednać! 21 Wón je teho, kiž
wo žanym hrěchu ničo njewědźeše, nas dla za hrěch sčinił, zo bychmy
w nim ta prawdosć byli, kotraž před Bohom płaći.

2. Kor. 5, [14b–18] 19–21
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SĆENJE
I
pola Jana na 19. stawje
16 Pilatus

přepoda Jezusa, zo by křižowany był. Woni pak wzachu jeho,
wón njeseše swój křiž a wuńdźe na městno, kotremuž rěkaju
nopowišćo, po hebrejsku pak jemu rěkaju Golgata. 18 Tam křižowachu
jeho a dweju z nim z wobeju stronow, Jezusa pak srjedźa. 19 Pilatus
pak napisa napismo a připiny jo na křiž; a napisane běše: »Jezus
Nacarenski, kral Židow.« 20 Tole napismo čitaše wjele Židow, přetož
městno, hdźež bu Jezus křižowany, běše blisko města. A napisane bě
po hebrejskej, łaćanskej a grjekskej rěči. 21 Tuž rjeknychu wyši
měšnicy Židow Pilatusej: „Njepisaj kral Židow, ale zo je wón prajił: Ja
sym kral Židow.“ 22 Pilatus wotmołwi: „Štož sym pisał, to sym pisał.“
23 Hdyž pak běchu wojacy Jezusa křižowali, wzachu jeho drastu a
rozdźělichu ju na štyri dźěle, kóždemu wojakej jedyn dźěl, a tež
suknju. Suknja pak bě nješita, wot wjercha tkana přez cyłe. 24 Tuž
rěčachu mjez sobu: „Njerozdźělmy ju, ale losujmy wo nju, čeja budźe.“
Tak dyrbješe dopjelnjene być Pismo: »Woni su moju drastu mjez sobu
rozdźělili a su wo moju suknju losowali.« Takle činjachu wojacy.
25 Pola křiža pak stejachu Jezusowa mać a jeho maćerna sotra, Marja,
Kleofasowa mandźelska, a Marja Madlena. 26 Jako Jezus swoju mać
widźeše a při njej stejo wučomnika, kotreho lubowaše, rjekny swojej
maćeri: „Žónska, hlej, to je twój syn!“ 27 Potom rjekny wučomnikej:
„Hlej, to je twoja mać!“ A wot tuteje hodźiny wza ju wučomnik k sebi.
28 Potom, jako Jezus wědźeše, zo je hižom wšitko dokonjane, rjekny,
zo by Pismo dopjelnjene było: „Mi chce so pić.“ 29 Tam steješe sudobje
połne kisała. Woni napjelnichu hubicu z kisałom a tyknychu ju na ysop
a podachu ju jemu k hubje. 30 Hdyž běše nětk Jezus kisało wzał,
rjekny: „Dokonjane je!“ a pochili hłowu a wumrě.
17 a

Jan 19, 16–30

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 23, 33–49

III
33 Jako

přińdźechu na městno, kotremuž rěkaju nopowišćo, křižowachu Jezusa tam a
złóstnikow z nim, jedneho k prawicy a druheho k lěwicy. 34 Jezus pak rjekny: Wótče,
wodaj jim, přetož njewědźa, što činja! A woni rozdźělichu jeho drastu a ćiskachu lós wo
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nju. 35 A lud steješe a přihladowaše. Tola wyši luda wusměšowachu jeho a rěčachu:
Druhim je pomhał, njech sebi sam pomha, jeli je Chrystus, Boži wuzwoleny. 36 Tež
wojacy hanjachu jeho, přistupichu k njemu a podachu jemu kisało 37 a prajichu: Sy–li
kral Židow, tuž pomhaj sej sam! 38 Nad nim pak běše tež napismo: Tutón je kral Židow.
39 Ale jedyn ze złóstnikow, kotrajž na křižu wisaštaj, hanješe jeho a rjekny: Njejsy ty
Chrystus? Pomhaj sebi sam a namaj! 40 Tuž naswari jeho druhi a praji: Njebojiš so ani
před Bohom, kiž wšak sy w samsnym zatamanstwje? 41 Mój smój z prawom w nim,
přetož namaj so dóstanje, štož smój za swoje skutki zasłužiłoj; tón pak njeje ničo
njepraweho sčinił. 42 A wón rjekny: Jezuso, spomń na mnje, hdyž přińdźeš do swojeho
kralestwa! 43 A Jezus rjekny jemu: Zawěrnje, ja praju ći: Dźensa budźeš ze mnu
w paradizu.
44 A běše hižo wokoło šesteje hodźiny, a bu ćma po wšej zemi hač do dźewjateje
hodźiny, 45 a słónco so zaćmi, a zawěšk w templu roztorže so na poł. 46 A Jezus zawoła
z wulkim hłosom: Wótče, poručam swoju dušu do twojeju rukow. A hdyž běše to prajił,
wudycha.
47 Jako pak hejtman widźeše, štož so stawaše, chwaleše wón Boha a praji: Zawěsće,
tón je był sprawny čłowjek! 48 A jako wšitcy ludźo, kiž běchu pódla a přihladowachu,
widźachu, štož so stawaše, dyrichu so na swoju wutrobu a wróćichu so. 49 Wšitcy jeho
znaći pak stejachu nazdala, tež žónske, kotrež běchu za nim šłe z Galilejskeje, a
widźachu to wšitko.

Hebr. 9, 15.26b–28

IV
15 Chrystus

je posrědnik noweho zwjazka, zo bychu přez jeho smjerć, kotraž je so
k wumóženju wot přestupjenjow pod prěnim zwjazkom stała, powołani slubjene wěčne
namrěwstwo dóstali.
26 Nětk pak, na kóncu časow, je so wón zjewił, zo by ze swojim woporom hrěch zběhnył.
27 A kaž je čłowjekam postajene, jónu wumrěć, po tym pak sudźenje: 28 tak bu tež
Chrystus jónu woprowany, zo by hrěch mnohich preč wzał; druhi raz so hrěcha dla
njezjewi, ale k zbóžnosći tym, kotřiž na njeho čakaju.

Matej 27, 33–50 [51–54]

V
33 A

přišedši na městno, kotremuž Golgata rěkaju, to je přełožene: nopowišćo, 34 dachu
Jezusej wino pić, ze žołčom změšane. A jako jo wopta, njechaše pić. 35 Jako pak běchu
jeho křižowali, rozdźělichu jeho drastu a losowachu wo nju, zo by so dopjelniło, štož je
prajene přez profetu: Woni su moju drastu mjez sobu rozdźělili a wo moju suknju losowali. 36 A tam sedźo jeho stražowachu. 37 A připinychu nad jeho hłowu napismo z winu
jeho smjerće: Tutón je Jezus, kral Židow.
38 Tehdy buštaj z nim křižowanaj rubježnikaj, jedyn na prawicy, druhi na lěwicy. 39 Kotřiž
pak nimo chodźachu, hanjachu jeho a wijachu z hłowu 40 a rěčachu: Ty, kiž templ
spotorhaš a za tři dny zaso natwariš, pomhaj sej sam! Sy–li Boži Syn, stup z křiža!
41 Runje tak wusměšowachu jeho tež wyši měšnicy z pismawučenymi a staršimi a
rěčachu: 42 Druhim je pomhał, sam sebi pomhać njemóže. Je–li wón israelski kral, njech
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stupi nětko z křiža, a potom budźemy do njeho wěrić. 43 Wón je so Bohu dowěrił; tón
njech jeho nětko wumóže, je–li jemu luby; přetož wón je prajił: Ja sym Boži Syn. 44 To
same pak wumjetowaštaj jemu tež rubježnikaj, kotrajž běštaj z nim křižowanaj.
45 A wot šesteje hodźiny bu ćma po wšej zemi hač do dźewjateje hodźiny. 46 A wokoło
dźewjateje hodźiny zawoła Jezus z wulkim hłosom: Eli, Eli, lama azabtani? štož rěka:
Mój Božo, mój Božo, čehodla sy mje wopušćił? 47 Někotři pak, kotřiž tam stejachu, to
słyšachu a rěčachu: Wón woła Eliju. 48 A hnydom přiběža jedyn z nich, wza hubicu,
namoči ju z kisałom, tykny ju na sćinu a daše jemu pić. 49 Druzy pak prajichu: Wostaj to,
hladajmy, hač Elija přińdźe a jeho wumóži! 50 Ale Jezus zawoła zaso z wulkim hłosom a
spušći ducha.
[51 A hlej, zawěšk templa roztorhnye so na poł wot wjercha hač dele. 52 A zemja zarža, a
skały so pukachu, a rowy so wotewrěchu, a wjele ćěłow swjatych stany, kotřiž spachu,
53 a wuńdźechu z rowow po jeho z rowa stanjenju a přińdźechu do swjateho města a
zjewichu so mnohim. 54 Hdyž pak hejtman a ći, kotřiž při nim běchu a Jezusa
stražowachu, zemjerženje widźachu a štož so stawaše, bojachu so jara a rjeknychu:
Zawěrnje, tón je był Boži Syn!]

Jezaja [52, 13–15]; 53, 1–12

VI
13 Hlej,

[Takle rěči Knjez:
mojemu wotročkej so to poradźi, wón budźe powyšeny a jara
14
wysoko pozběhnjeny. Hdyž so mnozy jeho nastróžichu, dokelž bě jeho postawa
hrozniša dyžli ta druhich ludźi a jeho napohlad dyžli tón čłowskich dźěći, 15 tak wón
wjele pohanow pokrjepi, zo budźa tež kralojo před nim swoju hubu dźeržeć. Přetož
kotrymž njeje ničo wo nim připowědane, budźa to nětko widźeć, a kotřiž njejsu ničo wo
tym słyšeli, to zrozumja. Ale:]
1 Štó wěri našemu prědowanju a komu je Knjezowa ruka zjewjena? 2 Wón wurosće před
nim kaž hałužka a kaž korjeń ze sucheje zemje. Wón njeměješe žaneje postawy ani
dostojnosće. My jeho widźachmy, ale tu njebě žana postawa, kiž by so nam lubiła.
3 Wón bě najbóle zacpěty a najhubjeńši muž z bolosćemi a chorosćemi. Wón bě tak
zacpěty, zo wobličo před nim přikrychu; tehodla njejsmy jeho zańč měli.
4 Zawěrnje, wón njeseše našu chorosć a nałoži sebi naše bolosće. My pak mějachmy
jeho za teho, kiž je był zranjeny a wot Boha zbity a čwělowany. 5 Ale wón je našich
přestupjenjow dla zranjeny a našich hrěchow dla zbity. Chłostanje leži na nim, zo
bychmy my měr měli, a přez jeho rany smy wuhojeni. 6 Wšitcy błudźachmy kaž wowcy,
kóždy hladaše na swój puć. Ale Knjez ćisny wšitke naše hrěchi na njeho.
7 Hdyž bu čwělowany, ćerpješe tola zwólniwy a njewotewrě swój ert kaž jehnjo, kotrež
wjedu k rězanju; a kaž wowca, kotraž woněmi před swojim třiharjom, njewotewrě wón
swój ert. 8 Wón pak je z jastwa a suda wutorhnjeny. Štó pak móže wopřimnyć jeho
dóńt? Přetož wón je z kraja žiwych wzaty, dokelž bě za přestupjenja mojeho luda
čwělowany. 9 Jemu dachu row mjez bjezbóžnymi a złóstnikami, jako bě wumrěł,
hačrunjež nikomu žaneje křiwdy njeje činił ani ludanje w jeho erće njeje było. 10 Tak
chcyše jeho Knjez zbić z chorosćemi.
Hdyž je swoje žiwjenje k woporu podał za hrěchi, změje potomnikow a budźe dołho
žiwy, a wola Knjeza so přez jeho ruku dopjelni. 11 Dokelž je so jeho duša prócowała,
budźe swětło widźeć a změje dosć. A přez swoje póznaće budźe wón, mój wotročk, tón
prawy, mnohich prawych činić, přetož wón njese jich hrěchi. 12 Tehodla chcu ja jemu
mnohich za dobyće dać, a wón dyrbi mócnych za rubjenstwo měć, dokelž je swoje
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žiwjenje do smjerće podał a złóstnikam přiličeny a je hrěchi mnohich nosył a za
złóstnikow prosył.
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Dźeń z rowa stanjenja Knjeza – 1. dźeń jutrow
HRONO TYDŹENJA
Chrystus praji: Ja běch mortwy, a hlej, ja sym žiwy wot wěčnosće hač do wěčnosće a
mam kluče hele a smjerće.

Zjew. Jana 1, 18

MODLITWA
1. Wšehomócny Božo, ty sy přez dźiw zrowastanjenja našeho Knjeza Jezusa Chrystusa
swětej darił zbóžnosć. Tebje prosymy: Daj nam přez njeho dokonjanu swobodu a wjedź
nas do wěčneho žiwjenja. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je
z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Luby Wótče w njebjesach, ty sy swojeho Syna ze smjerće zbudźił. Za to so tebi
dźakujemy z wjesołej wutrobu a prosymy će: Wotewri nam wuši a wutroby za jutrowne
poselstwo, wzmi njewěru a dwěle wot nas a daj nam tebje chwalić kaž prěni swědkojo.
Přez Jezusa Chrystusa, twojeho zrowastanjeneho Syna. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 15. stawje
1 Dopominam

was na ewangelij, kotryž sym wam připowědał, kotryž
sće tež přiwzali, w kotrymž tež kruće stejiće, 2 přez kotryž tež zbóžni
budźeće, jelizo jón zachowaće, kaž sym jón wam připowědał, chibazo
sće podarmo k wěrje přišli. 3 Přetož sym wam najprjedy podał to, štož
běch tež dóstał:
Zo je Chrystus za naše hrěchi wumrěł po Pismje; 4 a zo je so
pohrjebał; zo je stanył na třeći dźeń po Pismje; 5 a zo je jeho Kefas
widźał, potom ći dwanaćo.
6 Potom su jeho widźeli wjace dyžli pjeć stow bratrow na jedne dobo,
wot kotrychž je hišće najwjace hač do dźensnišeho dnja žiwych,
někotři pak su wusnyli. 7 Potom je jeho Jakub widźał, potom wšitcy
japoštołojo.
8 Naposledk wot wšěch sym tež ja jeho widźał jako nječasny porod.
9 Přetož ja sym najmjeńši mjez japoštołami, kiž njejsym hódny, zo mi
japoštoł rěkaju, dokelž sym Božu wosadu přesćěhał. 10 Ale z Božeje
hnady sym to, štož sym. A jeho hnada na mni njeje podarmo była, ale
ja sym wjele wjace dźěłał dyžli woni wšitcy; nic pak ja, ale Boža hnada,
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kotraž je ze mnu.
tak sće wy wěrili.

11 Njech

sym nětk ja abo woni: tak my prědujemy, a
1. Kor. 15, 1–11

SĆENJE
I
pola Marka na 16. stawje
1 Hdyž

bě so sabat minył, nakupichu Marja Madlena a Marja,
Jakubowa mać, a Salome wonjace wolije, zo bychu šłe a Jezusowe
ćěło žałbowałe. 2 A wone přińdźechu k rowu na prěnim dnju tydźenja
rano zahe, hdyž słónco schadźeše. 3 A wone rěčachu mjez sobu: „Štó
nam kamjeń wot rowowych durjow wotwali?“ 4 A jako pohladachu,
pytnychu, zo bě kamjeń wotwaleny; přetož wón bě jara wulki.
5 A stupichu do rowa a widźachu młodźenca k prawicy sedźo, tón běše
z dołhej běłej drastu woblečeny, a wone so stróžichu. 6 Wón pak rjekny
jim: „Njestróžće so! Wy Jezusa Nacarenskeho pytaće, teho Křižowaneho. Wón je stanył, wón njeje tudy. Hlej to městno, hdźež běchu
jeho połožili! 7 Dźiće pak a powěsće jeho wučomnikam a Pětrej, zo
wón před wami póńdźe do Galilejskeje; tam budźeće jeho widźeć, kaž
je wam prajił.“ 8 A wone wuńdźechu a ćeknychu wot rowa, přetož na
nje běše strachota a hroza přišła. A wone njeprajichu nikomu ničo,
přetož so bojachu.

Mark 16, 1–8

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 28, 1–10

III
1 Po

sabaće pak, jako prěni dźeń tydźenja zaswita, přińdźeštej Marja Madlena a ta
druha Marja, zo byštej za rowom pohladałej. 2 A hlej, zemja sylnje zarža, přetož
Knjezowy jańdźel přińdźe z njebjes, přistupi a wotwali kamjeń a sydny so na njón.
3 Jeho postawa běše kaž błysk a jeho drasta běła kaž sněh. 4 Stražnikam pak so zecny
z bojosću a buchu kaž mortwi. 5 Jandźel pak rjekny žónskimaj: Njebojtej so! Wěm, zo
Jezusa, Křižowaneho, pytatej. 6 Wón njeje tu, přetož je stanył, kaž je prajił. 7 Pójtej,
wohladajtej městno, hdźež je ležał. Woteńdźtej z chwatkom a powěstej jeho
wučomnikam, zo je wón z mortwych stanył. A hlej, wón před wami póńdźe do
Galilejskeje, tam budźeće jeho widźeć. Hlej, to sym wam prajił. 8 A wonej woteńdźeštej
spěšnje z rowa z bojosću a z wulkej wjesełosću a běžeštej, zo byštej to jeho
wučomnikam připowědałej. 9 Tuž zetka jeju Jezus a praji: Budźtej strowjenej! A wonej
přistupištej k njemu a přimnyštej jeho za noze a pokłoništej so před nim. 10 Tuž dźeše
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jimaj Jezus: Njebojtej so! Dźitej a powěstej to mojim bratram, zo bychu do Galilejskeje
přišli, tam budźeja mje widźeć.

1. Sam. 2, 1–2.6–8a

IV
1 Hana

so modleše a dźeše: „Moja wutroba raduje so w Knjezu, moja hłowa je
powyšena w Knjezu. Mój ert je so šěroko wotewrěł na mojich njepřećelow, dokelž so
wjeselu na twojim zbožu. 2 Nichtó njeje swjaty kaž Knjez, přetož nimo tebje žadyn njeje,
a njeje žana skała, kaž je naš Bóh. 6 Knjez mori a wožiwja, storči do hele a wuwjedźe
z njeje. 7 Knjez wochudźa a wobohaća; wón poniža a powyša. 8 Wón zběhnje hubjeneho
z procha a powyši chudeho z popjeła, zo by jeho sadźił mjez wjerchami a trón česće
jemu namrěć dał.“

Jan 20, 11–18

V
11 Marja

steješe wonka před rowom a płakaše. A płakajo pohlada do rowa 12 a wuhlada
dweju jandźelow w běłej drasće sedźo, jedneho k hłowje a druheho k nohomaj, hdźež
běše Jezusowe ćěło ležało. 13 A wonaj rjeknyštaj jej: Žónska, što płakaš? Wona
wotmołwi jimaj: Woni su mojeho Knjeza preč wzali, a njewěm, hdźe su jeho połožili. 14 A
hdyž bě to wuprajiła, wobroći so dozady a wuhlada Jezusa stejo, njewědźeše pak, zo je
to Jezus. 15 Jezus rjekny jej: Žónska, što płakaš? Koho pytaš? Wona měnješe, zo je to
zahrodnik, a praji jemu: Knježe, sy–li ty jeho wotnjesł, powěs mi, hdźe sy jeho połožił;
potom chcu po njeho hić. 16 Jezus rjekny jej: Marja! Wona so wobroći a praji jemu
hebrejsce: Rabuni! to je: Mištrje! 17 Jezus rjekny jej: Njedótkń so mje! Přetož ja njejsym
hišće horje spěł k Wótcej. Dźi pak k mojim bratram a praj jim: Ja póńdu horje k swojemu
Wótcej a k wašemu Wótcej, k swojemu Bohu a k wašemu Bohu. 18 Marja Madlena
dźěše a připowědaše wučomnikam: Sym Knjeza widźała, a to je wón mi prajił.

1. Kor. 15, 19–28

VI
19 Jelizo

nadźijamy so jeno w tym žiwjenju na Chrystusa, smy najhubjeńši mjez wšitkimi
ludźimi. 20 Nětk pak je Chrystus z mortwych stanył jako prěni mjez tymi, kiž su wusnyli.
21 Přetož hdyž přez čłowjeka přińdźe smjerć, tak přez čłowjeka přińdźe stawanje
z mortwych. 22 Přetož kaž w Hadamje wšitcy wumrěja, tak tež wšitcy w Chrystusu
wožiwja. 23 Kóždy pak po swojim rjadu: Chrystus jako prěni; potom ći, kotřiž budźa
Chrystusowi, hdyž wón přińdźe; 24 a potom budźe kónc, hdyž wón kralestwo Bohu
Wótcej poda, po tym zo je wšitko knjejstwo a wšitku wyšnosć a móc zničił. 25 Wón pak
dyrbi knježić, »doniž njeje Bóh jemu wšitkich njepřećelow pod jeho noze połožił« (psalm
110, 1). 26 Posledni njepřećel, kiž budźe zničeny, je smjerć. 27 Přetož »wšitko je wón pod
jeho noze poddał« (psalm 8, 7). Hdyž pak rěka, zo je wšitko jemu poddane, je zjawne,
zo je wuwzaty tón, kiž je jemu wšitko poddał. 28 Hdyž pak budźe wšitko jemu poddane,
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potom budźe tež Syn sam poddany temu, kiž je jemu wšitko poddał, zo by Bóh był
wšitko we wšitkim.
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2. dźeń jutrow
HRONO DNJA
Chrystus praji: Ja běch mortwy, a hlej, ja sym žiwy wot wěčnosće hač do wěčnosće a
mam kluče smjerće a hele.

Zjew. Jana 1, 18

MODLITWA
1. Wšehomócny Božo, kotryž sy nam přez zrowastanjenje swojeho Syna wěčne
žiwjenje dał: Spožč nam, zo bychmy tole z cyłej wutrobu wěrili, tebje chwalili a so tebi
za to dźakowali. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Njebjeski Wótče, ty sy Jezusa z mortwych zbudźił a sy jeho jako Knjeza postajił nad
žiwjenje a smjerć. Tebje prosymy: Napjelń naše wutroby z nadźiju na swoje dobyće, zo
by naše žiwjenje swědčiło wo wěrje do njeho, našeho Knjeza Jezusa Chrystusa.
Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 15. stawje
12 Hdyž

pak so wo Chrystusu prěduje, zo je z mortwych stanył; kak da
někotři mjez wami praja, zo stawanje z mortwych njeje? 13 Hdyž pak
stawanje z mortwych njeje, potom tež Chrystus stanył njeje. 14 Hdyž
pak Chrystus stanył njeje, potom je podarmo naše prědowanje a
podarmo waša wěra. 15 Nas bychu potom za falšnych swědkow Boha
měli, dokelž bychmy přećiwo Bohu swědčili, zo je Chrystusa zbudźił,
kotrehož pak njeby zbudźił, hdyž dźě mortwi njestawaju. 16 Hdyž pak
mortwi njestawaju, potom tež Chrystus njeje stanył. 17 Njeje–li pak
Chrystus stanył, je waša wěra podarmo, a wy sće hišće w swojich
hrěchach. 18 Tak su tež ći, kiž su w Chrystusu wusnyli, zhubjeni.
19 Jelizo jenož w tutym žiwjenju na Chrystusa nadźiju stajamy, smy
najhubjeńši mjez wšitkimi ludźimi. 20 Nětko pak je Chrystus z mortwych
stanył, a wón je prěni mjez tymi, kiž su wusnyli.

1. Kor. 15, 12–20
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 24. stawje
13 Dwaj

z wučomnikow dźěštaj jutry do wsy, dwě hodźinje zdaleneje
wot Jerusalema, z mjenom Emaus. 14 A rěčeštaj mjez sobu wo wšěm
tym, štož bě so stało. 15 A poda so, jako tak rěčeštaj a so dorěčeštaj,
zo přibliži so Jezus sam a dźěše z nimaj. 16 Ale jeju woči běštej
wotwobroćenej, zo jeho njespóznaštaj. 17 Wón pak rjekny jimaj: „Kajke
su to rěče, kotrež ducy mjez sobu mataj?“ A wonaj wostaštaj zrudnaj
stejo. 18 A jedyn z njeju, z mjenom Kleofas, wotmołwi a rjekny jemu:
„Sy ty jenički cuzy w Jerusalemje, kiž njewě, što je so w tutych dnjach
tam stało?“ 19 A wón rjekny jimaj: „Što da?“ Wonaj pak prajištaj jemu:
„To z Jezusom Nacarenskim, kotryž běše profeta, mócny w skutku a
słowje před Bohom a přede wšěm ludom; 20 kak su jeho naši wyši
měšnicy a předstejićerjo podali na wotsudźenje k smjerći a su jeho
křižowali. 21 My pak so nadźijachmy, zo je wón tón, kiž Israel wumóži.
A ze wšěm je temu dźens třeći dźeń, zo je so to stało. 22 Tež někotre
z našich žónskich su nas nastróžiłe, kotrež su rano pola rowa byłe.
23 A jako ćěło njenamakachu, přińdźechu a prajichu, zo su zjewjenje
jandźelow widźałe, kotřiž prajachu, zo je žiwy. 24 A někotři z našich
woteńdźechu k rowu a namakachu jón tak, kaž běchu žónske prajiłe,
ale jeho njewidźachu.“
25 A wón rjekny jimaj: „Ow, wój błaznaj a lěnjeje wutroby, wěritaj
wšitko, štož su profeća rěčeli. 26 Njedyrbješe Chrystus to ćerpjeć a do
swojeje krasnosće zańć?“ 27 A započa pola Mójzasa a wšěch profetow
a wukładowaše jimaj, štož bě w cyłym Pismje wo nim rěčane. 28 A
přibližowachu so wsy, do kotrejež dźěchu, a wón činješe, jako by chcył
dale hić. 29 A wonaj jeho nuzowaštaj a rjeknyštaj: „Wostań při namaj,
dokelž so wječor bliži a dźeń je so nachilił.“ A wón zastupi, zo by pola
njeju wostał.
30 A sta so, hdyž z nimaj za blidom sedźeše, wza wón chlěb,
dźakowaše so, łamaše a poda jón jimaj. 31 Při tym wotewrěštej so jeju
woči, a póznaštaj jeho. A wón so zhubi před nimaj. 32 A rěčeštaj mjez
sobu: „Njehorješe so naju wutroba w namaj, jako z namaj rěčeše po
puću a namaj Pismo wukładowaše?“ 33 A wonaj stanyštaj w samsnej
hodźinje a wróćištaj so do Jerusalema a namakaštaj tych jědnaćoch
zhromadźenych a tych, kiž z nimi běchu; 34 kotřiž prajichu: „Knjez je
woprawdźe stanył a Šimanej so zjewił.“ 35 A wonaj powědaštaj jim, što
bě so po puću stało a kak jeho póznaštaj, jako chlěb łamaše.

Lukaš 24, 13–35
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PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 24, 36–45

III
36 Jako

pak wučomnicy hišće wo nim rěčachu, stupi Jezus sam wosrjedź nich, a dźeše
jim: Měr budź z wami! 37 Woni pak so stróžichu a so bojachu a měnjachu, zo ducha
widźa. 38 A wón rjekny jim: Što sće so tak nastróžili a čehodla nastawaja we wašich
wutrobach tajke mysle? 39 Wohladajće mojej ruce a mojej noze. Ja sym to. Přimńće mje
a hladajće, přetož duch nima ani ćěła ani kosćow, a kaž widźiće, zo ja je mam. 40 A
hdyž běše to prajił, pokaza jim ruce a noze. 41 Jako pak z wjesełosću hišće njewěrjachu
a so dźiwachu, rjekny wón jim: Maće tu něšto jěsć? 42 A woni podachu jemu kruch
pječeneje ryby. 43 A wón jón wza a jědźeše před nimi. 44 Wón pak rjekny jim: To su moje
słowa, kotrež sym wam prajił, jako běch hišće pola was: Wšitko ma so dopjelnić, štož je
wo mni napisane w Mójzasowym zakonju, w profetach a w psalmach. 45 Při tym
wotewrě jim rozum, zo bychu Pismo zrozumili.

1. Kor. 15, 50–58

IV
50 Ćěło

a krej njemóžetej Bože kralestwo namrěć, a tež zachodne njenamrěje njezachodnosć. 51 Hlej, praju wam potajnstwo: Wšitcy my njewusnjemy, wšitcy pak
budźemy přeměnjeni, 52 a to nahle, we wokomiku, za čas poslednjeje truby. Přetož
truba zatrubi, a mortwi stanu njezachodni, a my budźemy přeměnjeni. 53 Přetož
zachodne dyrbi so woblec njezachodnosć a smjertne dyrbi so njesmjertnosć woblec.
54 Hdyž pak so zachodne njezachodnosć wobleče a smjertne so wobleče njesmjertnosć,
potom so słowo dopjelni, kotrež je napisane (Jezaja 25, 8; Hozea 13, 14): »Smjerć je
póžrěta wot dobyća. 55 Smjerć, hdźe je twoje dobyće? Smjerć, hdźe je twoje žahadło?«
56 Žahadło smjerće pak je hrěch, móc hrěcha pak je zakoń. 57 Bohu pak budź dźak, kiž
nam dobyće dawa přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa!
58 Tehodla, moji lubi bratřa, budźće wobstajni, njechabłajće a přiběrajće stajnje w skutku
Knjeza, dokelž wěsće, zo waše dźěło w Knjezu njeje podarmo.

Jezaja 25, 8–9

V
8 Knjez

požrěje smjerć wěčnje. A Bóh Knjez wutrěje sylzy ze wšitkich wobličow a
wozmje preč hańbu swojeho luda we wšitkich krajach; přetož Knjez je to rěčał. 9 W tym
času woni rjeknu: »Hlej, to je naš Bóh, kotrehož so nadźijachmy, zo by nam pomhał. To
je Knjez, kotrehož so nadźijachmy; wyskajmy a zradujmy so na jeho zbožu.«
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Jap. 10, 34a.36–43

VI
34 Pětr

wotewrě swój ert a rjekny: 36 Bóh je pósłał słowo israelskim dźěćom a měr připowědał přez Jezusa Chrystusa, kotryž je Knjez nade wšěmi. 37 Wy wěsće, što je so stało
po cyłej Židowskej, započinajo w Galilejskej po křćeńcy, kotruž Jan prědowaše, 38 kak je
Bóh Jezusa z Nacareta žałbował ze swjatym Duchom a z mocu; tón je wokoło ćahał a
dobreho činił a wustrowjał wšitkich, kiž běchu wot čerta přemóženi, přetož Bóh běše
z nim. 39 A my smy swědkojo wšeho, štož je wón činił w židowskim kraju a
w Jerusalemje. Tuteho su na drjewo powěsnyli a morili. 40 Jeho je Bóh zbudźił na třeći
dźeń a je so jemu dał zjewić, 41 nic cyłemu ludej, ale nam, tym wot Boha prjedy
wuzwolenym swědkam, kiž smy z nim jědli a pili, po tym zo bě stanył wot mortwych. 42 A
wón je nam přikazał, prědować ludu a swědčić, zo je wón wot Boha postajeny sudnik
žiwych a mortwych. 43 Wo nim swědča wšitcy profetojo, zo přez jeho mjeno wšitcy
wodaće hrěchow dóstanu, kiž do njeho wěrja.
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1. njedźela po jutrach – Quasimodogeniti
HRONO TYDŹENJA
Chwaleny budź Bóh, Wótc našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, kiž je nas po swojej
wulkej smilnosći znowa porodźił za žiwu nadźiju přez stanjenje Jezusa Chrystusa
z mortwych.

1. Pětr. 1, 3

MODLITWA
1. Wšehomócny Božo, kiž sy swojeho Syna z mortwych zbudźił: Spožč nam, zo bychmy
přez twoju hnadu znowanarodźeni byli a po Chrystusowej woli žiwi byli. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, njejsmy tebje ze swojimi wočimi widźeli a njejsmy tebje
ze swojimi rukami přimnyli a tola wěrimy do tebje. Daj nam, kiž tebje njewidźimy, kruće
do tebje wěrić a twoju přitomnosć začuwać. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pětra na 1. stawje
3 Chwaleny

budź Bóh, Wótc našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, kiž je
nas po swojej wulkej smilnosći znowa porodźił za žiwu nadźiju přez
stanjenje Jezusa Chrystusa z mortwych, 4 k njezachodnemu a njewomazanemu a njezwjadnjenemu namrěwstwu, kotrež je za nas schowane w njebjesach, 5 kiž wy z Božeje mocy přez wěru wobarnowani
budźeće k zbóžnosći, kotraž je přihotowana, zo by so zjewiła
w poslednim času. 6 Potom budźeće so wjeselić teho, kiž so nětk mału
chwilu, jelizo je trjeba, rudźiće we wšelkich spytowanjach, 7 zo by so
waša wěra sprawna a wjele drohotniša wopokazała dyžli zachodne
złoto, kotrež je wučisćene přez woheń, ke chwalbje, česći a krasnosći,
hdyž so zjewi Jezus Chrystus. 8 Jeho njejsće widźeli a tola jeho
lubujeće; a nětk do njeho wěriće, hačrunjež jeho njewidźiće; wy pak
budźeće so wjeselić z njewurjeknitym a krasnym wjeselom, 9 hdyž wy
kónc wěry docpějeće, mjenujcy zbóžnosć dušow.

1. Pětr. 1, 3–9
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SĆENJE
I
pola Jana na 20. stawje
19 Wječor

prěnjeho dnja tydźenja, jako běchu wučomnicy zhromadźeni
a durje zamknjene z bojosće před Židami, přińdźe Jezus a stupi
wosrjedź nich a rjekny jim: „Měr budź z wami!“ 20 A hdyž běše to prajił,
pokaza jim ruce a swój bok. Tuž zwjeselichu so wučomnicy, zo Knjeza
widźachu. 21 Tuž rjekny Jezus jim zaso : „Měr budź z wami! Kaž je mje
Wótc pósłał, tak sćelu ja was.“ 22 A hdyž běše to prajił, duny na nich a
praji jim: „Wzmiće swjateho Ducha! 23 Kotrymž wy hrěchi wodaće, tym
su wodate; a kotrymž wy je zdźeržiće, tym su zdźeržane.“ 24 Tomaš
pak, jedyn z dwanaćoch, kotremuž Didimus (to je dwójnik) rěkaja,
njeběše při nich, jako Jezus přińdźe. 25 Tuž rjeknychu druzy
wučomnicy jemu: „My smy Knjeza widźeli.“ Wón pak praji jim: „Jelizo ja
w jeho rukomaj njewidźu hozdźace błuzny a njetyknu swój porst do
hozdźacych błuznow a njepołožu swoju ruku do jeho boka, njemóžu to
wěrić.“
26 A za tydźeń běchu wučomnicy zaso nutřka zhromadźeni a Tomaš
z nimi. Tuž přińdźe Jezus, jako běchu durje zamknjene, a stupi
wosrjedź nich a rjekny: „Měr budź z wami!“ 27 Potom praji Tomašej:
„Podaj sem swój porst a wohladaj mojej ruce a podaj sem swoju ruku a
połož ju do mojeho boka a njebudź njewěrjacy, ale wěrjacy!“ 28 Tomaš
wotmołwi a rjekny: „Mój Knježe a mój Božo!“ 29 Jezus praji jemu:
„Dokelž sy mje widźał, Tomašo, wěriš. Zbóžni su, kiž njewidźa a tola
wěrja.“

Jan 20, 19–29

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 21, 1–14

III
1 Jezus

zjewi so zaso swojim wučomnikam při Tiberiaskim jězoru. Wón pak zjewi so
takle: 2 Hromadźe běchu Šiman Pětr a Tomaš, kotremuž rěkaju Dwójnik, a Natanael
z Kany w Galilejskej a Cebedejowaj synaj a dwaj druhaj z jeho wučomnikow. 3 Šiman
Pětr praji jim: Ja póńdu ryby łójić. Woni jemu prajichu: Tuž chcemy z tobu hić. Woni
wuńdźechu a zastupichu do łódźe, ale njenałójichu w tej nocy ničo. 4 Jako pak běše hižo
rano, steješe Jezus na brjoze, ale wučomnicy njewědźachu, zo je to Jezus. 5 Jezus
rjekny jim: Dźěći, nimaće ničo k jědźi? Woni wotmołwichu jemu: Ně. 6 Wón pak rjekny
jim: Přestrějće syć na prawy bok łódźe a tak namakaće. Tuž ju přestrěchu a
njemóžachu ju dale ćahnyć wjele rybow dla. 7 Tuž praji wučomnik, kotrehož měješe
Jezus lubo, Pětrej: To je Knjez! Jako Šiman Pětr słyšeše, zo je to Knjez, wopasa so
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z košlu, přetož běše nahi, a ćisny so do wody. 8 Druzy wučomnicy pak přińdźechu
z łódźu, přetož njeběchu daloko wot kraja, ale jenož na dwě sćě łochći, a ćehnjechu syć
z rybami. 9 Jako nětk na kraj stupichu, widźachu žehliwe wuhlo a ryby na nim ležo a
chlěb. 10 Jezus praji jim: Přinjesće něšto wot rybow, kotrež sće nětk nałójili. 11 Šiman
Pětr stupi dele a wućahny na kraj syć, kotraž bě połna wulkich rybow, połdra sta a tři. A
hačrunjež jich telko bě, so syć tola njeroztorhny. 12 Jezus rjekny jim: Pójće a jěsće.
Nichtó pak mjez wučomnikami njezwaži so jeho woprašeć: Štó sy? přetož woni
wědźachu, zo bě to Knjez. 13 Tuž přińdźe Jezus a wza chlěb a da jón jim, tehorunja tež
ryby. 14 To je nětk třeći raz, zo so Jezus wučomnikam zjewi, jako bě z mortwych stanył.

Kol. 2, 12–15

IV
12 Z Chrystusom

sće pohrjebani přez křćeńcu; z nim sće tež stanyli přez wěru, kotruž
Bóh dawa, kiž je jeho z mortwych zbudźił. 13 A wón je was z nim wožiwił, kiž běšće
mortwi w hrěchach a w swojim njewobrězanym ćěle, a je nam wšitke hrěchi wodał.
14 Wón je dołžny list zničił, kotryž běše ze swojimi žadanjemi přećiwo nam, a je jón wzał
a na křiž přibił. 15 Wón je wotbrónił mócnarstwa a mocy a zjawnje wustajił je směchej,
dobywajo nad nimi w Chrystusu.

Mark 16, 9–14 [15–20]

V
9 Jako

běše Jezus stanył rano na prěnim dnju tydźenja, zjewi so najprjedy Mari
Madlenje, z kotrejež běše sydom djabołow wuhnał. 10 A wona dźěše a připowědźi to
tym, kotřiž běchu z nim byli, kiž žarowachu a płakachu. 11 A jako ći słyšachu, zo je žiwy
a so jej zjewił, njewěrjachu to. 12 Potom pak zjewi so w hinašej podobje dwěmaj z nich
po puću, jako po kraju dźěštaj. 13 A tež wonaj dźěštaj a powědaštaj to druhim. Ale tež
tymaj njewěrjachu.
14 Naposledk pak, jako ći jědnaćo za blidom sedźachu, zjewi wón so jim a naswari jich
njewěru a twjerdu wutrobu, zo njeběchu wěrili tym, kotřiž běchu jeho zbudźeneho
widźeli.
[15 A wón rjekny jim: Dźiće do wšeho swěta a prědujće ewangelij wšěm stworjenjam.
16 Štóž wěri a budźe wukřćeny, budźe zbóžny; štóž pak njewěri, budźe zatamany.
17 Znamjenja pak, kiž budźeja wěrjacych přewodźeć, su te: w mojim mjenje wućěrja
złych duchow, budźeja z nowymi jazykami rěčeć, 18 hady z rukomaj zběhnu, a budu–li
něšto smjertneho pić, to jim njezeškodźi; na chorych budźeja ruce kłasć, a jim budźe
lěpje.
19 Po tym zo bě Knjez Jezus z nimi rěčał, bu horje wzaty do njebjes a sydny so k Božej
prawicy. 20 Woni pak dźěchu a prědowachu wšudźom z pomocu Knjeza, kiž wobkrući
słowo z dalšimi znamjenjemi.]
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Jezaja 40, 26–31

VI
26 Pozběhńće

swojej woči a hladajće! Štó je to stworił? Wón wuwjedźe jich wójsko
w połnej ličbje a woła je wšitke z mjenom; jeho sylnosć a hoberska móc je tak wulka, zo
ničo z nich njepobrachuje. 27 Čehodla prajiš ty, Jakubje, a ty, Israelo, rjeknješ: »Mój puć
je Knjezej potajny, a moje prawo před mojeho Boha njepřińdźe?« 28 Njewěš to? Njejsy
to słyšał? Knjez, wěčny Bóh, kiž je kóncy zemje stworił, njewosłabnje a njewustanje;
jeho rozum je njewuslědźomny. 29 Wón dawa mučnemu móc a dosć sylnosće
wosłabnjenemu. 30 Mužojo wustanu a wosłabnu, a młodźency so zakopnu a padnu:
31 tola kotřiž na Knjeza čakaja, dóstanu nowu móc, zo z křidłami horje poleća kaž
worjoły, zo poběža a njewustanu, zo chodźa a njewustanu.
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2. njedźela po jutrach – Miserikordias Domini
HRONO TYDŹENJA
Chrystus praji: Ja sym dobry pastyr. Moje wowcy słyša mój hłós, a ja je znaju, a wone
du za mnu, a ja dam jim wěčne žiwjenje.

Jan 10, 11a.27–28a

MODLITWA
1. Wšehomócny, wěčny Božo, ty sy cyrkwi postajił Chrystusa jako wulkeho pastyrja a
nas powołał do jeho stadła. Tebje prosymy: Daj nam spóznać hłós našeho pastyrja, zo
bychmy za nim chodźili wšitke dny swojeho žiwjenja. Přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, přeco zaso dowěrimy wopačnym knjezam, kotřiž
njedźerža, štož slubja. Ty sy naš prawy Knjez a Pastyr. Wjedź nas po swojich pućach,
zo njebychmy na ničim nuzu měli, ale stajnje słušeli do twojeho stadła. Přetož ty knježiš
z Wótcom a ze swjatym Duchom wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pětra na 2. stawje
21 Chrystus

je za was ćerpjeł a wam zawostajił přikład, zo byšće
chodźili po jeho stopach; 22 wón, kiž njeje žaneho hrěcha činił a
w kotrehož erće njeje so žane jebanje namakało; 23 kiž njehanješe,
hdyž bu hanjeny, njehrožeše, hdyž ćerpješe, wón pak poruči to temu,
kiž prawje sudźi; 24 kiž je naše hrěchi sam na swojim ćěle na drjewo
donjesł, zo bychmy hrěcham wotemrěli a prawdosći žiwi byli. Přez jeho
rany sće wuhojeni. 25 Přetož wy běšće kaž zabłudźene wowcy, nětk
pak sće nakazani k pastyrjej a biskopej swojich dušow.

1. Pětr. 2, 21b–25
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SĆENJE
I
pola Jana na 10. stawje
11 Jezus

porěča: „Ja sym dobry pastyr. Dobry pastyr wostaji swoje
žiwjenje za swoje wowcy. 12 Najaty pak, kiž pastyr njeje a kotrehož
wowcy jeho njejsu, widźi wjelka přińć a wopušći wowcy a ćeknje a
wjelk da so do wowcow a je rozpróši. 13 Najaty ćeknje, dokelž je najaty
a njestara so wo wowcy. 14 Ja sym dobry pastyr a znaju swojich, a moji
znaja mje, 15 kaž mje mój Wótc znaje, a ja Wótca znaju. A ja dam
swoje žiwjenje za wowcy. 16 A mam hišće druhe wowcy, kiž njejsu
z tuteje wowčernje; a tež te dyrbju ja přiwjesć, a wone budźa mój hłós
słyšeć, a budźe jedne stadło a jedyn pastyr.
[27 Moje wowcy słyša mój hłós, a ja je znaju, a wone du za mnu; 28 a ja
dam jim wěčne žiwjenje, a wone nihdy njezahinu, a nichtó je z mojeje
ruki njewutorhnje. 29 Mój Wótc, kiž je mi je dał, je wjetši dyžli wšitko, a
nichtó njemóže je z ruki Wótca wutorhnyć. 30 Ja a mój Wótc smój
jedne.“]

Jan 10, 11–16 [27–30]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Hezekiel 34, 1–2 [3–9] 10–16.31

III
1A

słowo Knjeza sta so ke mni: 2 Ty čłowske dźěćo, wěšć přećiwo israelskim pastyrjam,
wěšć a praj jim: Tak rěči Bóh Knjez: Běda israelskim pastyrjam, kotřiž so sami pasu!
Njedyrbjeli pastyrjo stadło pasć?
[3 Wy pak jěsće tučne a woblěkaće so z wołmu a rězaće nakormjene, ale wowcy
nochceće pasć. 4 Słabe wy njeposylniće, chore njezahojiće, zranjene njezawobaliće,
zabłudźene wróćo njewjedźeće a zhubjene njepytaće; sylne pak poteptaće z namocu.
5 A moje wowcy su rozbrojene, dokelž nimaju pastyrja, a su wšěm dźiwim zwěrjatam za
žratwu ćisnjene a rozbrojene. 6 Wone błudźa po wšitkich horach a po wšitkich hórkach a
su rozbrojene po wšěm kraju, a nichtó njeje, kiž by so za nimi prašał abo na nje
kedźbował. 7 Tehodla, wy pastyrjo, słyšće słowo Knjeza: 8 Tak wěrnje kaž sym žiwy,
praji Bóh Knjez: Dokelž su so moje wowcy stali z rubjenstwom a moje stadło ze žratwu
za wšitke dźiwje zwěrjata, dokelž njemějachu pastyrja a moji pastyrjo so njeprašachu za
mojim stadłom, ale pastyrjo pasechu so sami, moje wowcy pak njepasechu, 9 tehodla,
wy pastyrjo, słyšće słowo Knjeza!]
10 Tak rěči Bóh Knjez: Hlej, ja chcu k pastyrjam a chcu swoje stadło z jich rukow žadać;
ja chcu kónc z tym činić, zo su pastyrjo, a woni njesmědźa so wjace sami pasć. Ja chcu
swoje wowcy wumóžić z jich klamy, zo njebychu móhli je wjace žrać.
11 Přetož tak rěči Bóh Knjez: Hlej, ja chcu sam swoje stadło hladać a jo pytać. 12 Kaž
pastyr swoje wowcy pyta, hdyž su zabłudźene wot swojeho stadła, tak chcu swoje
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wowcy pytać a chcu je wumóžić ze wšitkich městnow, hdźež běchu rozbrojene w času,
hdyž běše ćěmno a ćma. 13 Ja chcu je wuwjesć ze wšitkich ludow a zhromadźić
ze wšitkich krajow a chcu je do jich kraja wjesć a chcu je pasć na israelskich horach,
w dołach a na wšitkich pastwišćach kraja. 14 Ja chcu je na najlěpšu pastwu wjesć, a jich
łuki maja być na wysokich horach w Israelu, tam budźa lěhać na dobrych łukach a
změja tučnu pastwu na israelskich horach. 15 Sam chcu swoje wowcy pasć a chcu jim
wotpočować dać, rěči Bóh Knjez. 16 Ja chcu zhubjene zaso pytać a zabłudźene zaso
přinjesć a zranjene zawobalić a słabe posylnić a, štož je tučne a sylne, zachować. Ja
chcu je pasć, kaž so słuša. 31 Haj, wy maće moje stadło być, stadło mojeje pastwy, a ja
chcu być waš Bóh, rěči Bóh Knjez.

1. Pětr. 5, 1–4

IV
1 Staršich

mjez wami napominam jako sobustarši a swědk Chrystusowych ćerpjenjow,
kiž mam tež podźěl na krasnosći, kiž ma so zjewić: 2 Pasće Bože stadło, kotrež je wam
dowěrjene, kedźbujće na njo, nic nuzowani, ale zwólniwi, kaž so to Bohu spodoba; nic
wohańbjaceho dobytka dla, ale z horliwosću; 3 nic jako knježa nad wosadu, ale jako
přikład stadła. 4 Tak dóstanjeće njezachodnu krónu krasnosće, hdyž so wyši pastyr
zjewi.

Jan 21, 15–19

V
15 Jako

běše Jezus ze swojimi wučomnikami powobjedował, rjekny Šimanej Pětrej:
Šimanje, Janowy syno, lubuješ ty mje bóle dyžli tući? Wón praji jemu: Haj, Knježe, ty
wěš, zo će lubuju. Jezus rjekny jemu: Pas moje jehnjata! 16 A wón praji jemu znowa:
Šimanje, Janowy syno, lubuješ ty mje? Wón praji jemu: Haj, Knježe, ty wěš, zo će
lubuju. Jezus rjekny jemu: Pas moje wowcy! 17 Třeći raz praji jemu: Šimanje, Janowy
syno, lubuješ ty mje? Pětr so zrudźi, dokelž třeći raz jemu praji: Lubuješ ty mje? a rjekny
jemu: Knježe, ty wěš wšitke wěcy, ty wěš, zo će lubuju. Jezus jemu praji: Pas moje
wowcy!
18 Zawěrnje, zawěrnje, ja praju ći: Jako běše ty młódši, wopasowaše so ty sam a dźěše,
hdźežkuli chcyše; hdyž pak budźeš stary, přestrěješ swojej ruce, a druhi budźe će
wopasować a powjedźe tebje, hdźež nochceš. 19 To pak praješe wón jemu, zo by
pokazał, z kajkej smjerću budźe Boha chwalić. A hdyž běše to prajił, rjekny jemu: Pój za
mnu!

Hebr. 13, 20–21

VI
20 Bóh

měra, kiž je wot mortwych wuwjedł wulkeho pastyrja wowcow, našeho Knjeza
Jezusa, přez krej wěčneho sluba, 21 njech was posylni we wšěm dobrym, zo byšće jeho
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wolu činili, a njech we nas dokonja, štož so jemu spodoba, přez Jezusa Chrystusa,
kotremuž budź česć wot wěčnosće hač do wěčnosće! Hamjeń.
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3. njedźela po jutrach – Jubilate
HRONO TYDŹENJA
Je–li štó w Chrystusu, tón je nowe stworjenje; to stare je so minyło, hlej, wšitko je so
nowe sčiniło.

2. Kor. 5, 17

MODLITWA
1. Wšehomócny wěčny Božo a Wótče, kiž sy ty schadźeć dał swětłu twojeje wěrnosće a
sy nas wuswobodźił wot hrěcha a winy, tebje prosymy: Daj wšěm, kiž do twojeho Syna
wěrja, swoju hnadu, zo bychu přewinyli hrěch a tebi słužili z wjesołej wutrobu. Přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom
žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, Stworićelo cyłeje zemje, kóžde nalěćo zbudźiš ty stwórbu k nowemu
žiwjenju. Tež nas čłowjekow, kotřiž smy zachodni, chceš ty wobnowić. Přez to so
radujemy a prosymy tebje: Daj nam w Jezusu spóznać započatk njezachodneho
žiwjenja a přez njeho podźěl měć na nowej stwórbje. Tebi budź česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Jana na 5. stawje
1 Štóž

wěri, zo je Jezus Chrystus, je so wot Boha narodźił; a štóž teho
lubuje, kotryž je jeho porodźił, lubuje tež teho, kiž je so wot njeho
narodźił. 2 Na tym spóznawamy, zo Bože dźěći lubujemy, hdyž Boha
lubujemy a jeho kaznje dźeržimy. 3 Přetož to je lubosć k Bohu, zo
dźeržimy jeho kaznje, a jeho kaznje njejsu ćežke. 4 Přetož wšitko, štož
je so wot Boha narodźiło, přewinje swět; a naša wěra je dobyće, kotraž
je swět přewinyła.

1. Jan 5, 1–4
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SĆENJE
I
pola Jana na 15. stawje
1 Jezus

porěča swojim wučomnikam: „Ja sym prawy winowy pjenk, a
mój Wótc je winicar. 2 Kóždu winowu hałuzu na mni, kotraž płód
njenjese, wón preč wozmje, a kóždu, kotraž płód njese, wón wučisći,
zo by wjace płoda přinjesła. 3 Wy sće hižo čisći słowa dla, kotrež sym
wam rěčał. 4 Wostańće we mni a ja we was. Runje kaž hałuza njemóže
žaneho płoda přinjesć sama wot sebje, chibazo wostanje při winowym
pjenku, tak tež wy nic, chibazo wostanjeće we mni. 5 Ja sym winowy
pjenk, wy sće hałuzy. Štóž we mni wostanje a ja we nim, tón přinjese
wjele płoda; přetož bjeze mnje njemóžeće ničo činić. 6 Štóž we mni
njewostanje, tón budźe preč ćisnjeny kaž hałuza a wuschnyje, a je
zezběraja a ćisnu je do wohenja, a dyrbja so palić. 7 Jeli we mni
wostanjeće a moje słowa we was wostanu, budźeće prosyć, štož
chceće, a wam so dóstanje. 8 W tym budźe mój Wótc česćeny, zo
wjele płoda přinjeseće a budźeće moji wučomnicy.“

Jan 15, 1–8

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 16, 16 [17–19] 20–23a

III
16 Jezus

rjekny swojim wučomnikam: Po małej chwili njebudźeće mje hižo widźeć; a
zaso po małej chwili budźeće mje widźeć.
[17 Tuž porěčachu někotři jeho wučomnicy mjez sobu: Što to je, zo nam praji: Po małej
chwili njebudźeće mje hižo widźeć a zaso po małej chwili budźeće mje widźeć, a: Ja
póńdu k Wótcej? 18 Tehodla rjeknychu woni: Što to rěka, zo praji: Po małej chwili?
Njewěmy, što wón rěči. 19 Tuž spózna Jezus, zo chcychu so jeho prašeć, a praji jim: Na
to so mjez sobu prašeće, zo sym rjeknył: Po małej chwili njebudźeće mje widźeć a zaso
po małej chwili budźeće mje widźeć?]
20 Zawěrnje, zawěrnje, ja praju wam: Wy budźeće płakać a žałosćić, ale swět budźe so
wjeselić; wy budźeće zrudni, ale waša zrudoba ma so přeměnić do wjesela. 21 Hdyž
žónska porodźi, ma wona bolosće, přetož jejna hodźina je přišła. Hdyž pak je dźěćo
porodźiła, njespomina wjace na stysknosć wjesela dla, zo je čłowjek na swět přišoł. 22 A
tež wy maće nětk zrudobu, ale ja chcu was zaso widźeć, a waša wutroba budźe so
wjeselić, a waše wjesele njesmě wam nichtó wzać. 23 A na tym dnju njebudźeće so mje
za ničim prašeć.

2. Kor. 4, 16–18
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IV
16 Njewustanjemy,

ale hačrunjež hinje naš zwonkowny čłowjek, tak so znutřkowny kóždy
dźeń wobnowja.
naša žałosć, kotraž je časna a lochka, spožči wěčnu a pře
wšu měru wažnu krasnosć, 18 nam, kiž njehladamy na widźomne, ale na njewidźomne.
Přetož štož je widźeć, je časne; štož pak njeje widźeć, to je wěčne.
17 Přetož

1. Mójz. 1, 1–4a.26–31a.2, 1–4a

V
1 Na

2A

spočatku stwori Bóh njebjo a zemju.
zemja běše pusta a prózdna, a ćma bě na
hłubokosći; a Boži duch znošowaše so na wodach. 3 A Bóh praji: „Budź swětło!“ A bu
swětło. 4 A Bóh widźeše swětło, zo je dobre.
26 A Bóh praji: „Stwormy čłowjekow, znamjo k našej podobnosći, a njech knježa nad
rybami w morju a nad ptakami pod njebjom a nad skotom a nad wšitkimi zwěrjatami na
polu a nad wšitkimi wakami, kiž na zemi łaža.“ 27 A Bóh stwori čłowjeka sebi k podobnosći, k podobnosći na Boha stwori jeho; a stwori jeho jako muža a žonu. 28 A Bóh
požohnowa jeju a přikaza jimaj: „Płodźtaj a přisporjetaj so a napjelńtaj zemju a čińtaj
sebi ju poddanu a knježtaj nad rybami w morju a nad ptakami pod njebjom a nad
skotom a nad wšitkimi zwěrjatami, kiž na zemi łaža.“
29 A Bóh rjekny: „Hlejće, ja sym wam dał wšitke rostliny, kotrež symjo njesu na cyłej
zemi a wšitke štomy z płodami, kotrež symjo njesu za wašu jědź. 30 Ale wšitkim zwěrjatam na zemi a wšitkim ptakam pod njebjom a wšitkim wakam, kiž maja žiwjenje na
zemi, sym ja dał wšitku zelinu k jědźi.“ A tak so sta. 31 A Bóh pohlada na wšitko, štož bě
sčinił, a hlej, to bě jara dobre. 1 Tak buštej dokonjanej njebjo a zemja ze swojim cyłym
wójskom. 2 A tak zdokonja Bóh sedmy dźeń swoje dźěło, kotrež bě činił, a wotpočowaše
sedmy dźeń wot wšitkeho swojeho dźěła, kotrež bě činił. 3 A Bóh požohnowa sedmy
dźeń a poswjeći jón, dokelž na nim wotpočowaše wot wšeho swojeho dźěła, kotrež bě
Bóh stworił a sčinił. 4 Tak nastaštej njebjo a zemja.

Jap. 17, 22–28a [28b–34]

VI
22 Pawoł

steješe srjedźa na Areopagu a rěčeše: Wy Athenscy mužojo, ja widźu, zo
bohow we wšěch wěcach jara česćiće. 23 Sym so přechodźował a widźał waše swjatnicy
a sym našoł wołtar, na kotrymž běše napismo: Njeznatemu bohu. Štož wy njeznajo
česćiće, to ja wam nětko připowědam. 24 Bóh, kotryž je swět stworił a wšitko, štož w nim
je, wón, kiž je Knjez njebja a zemje, njebydli w templach, wot rukow sčinjenych. 25 Wón
njeda so tež posłužować wot čłowjeskich rukow kaž něchtó, kiž by něšto trjebał, dokelž
wón tola sam wšitkim žiwjenje a wodych a wšitko dawa. 26 A wón je z jedneho čłowjeka
stworił cyły čłowjeski ród, zo bychu bydlili po cyłej zemi, a je jim postajił wěste časy a
mjezy jich wobydlenja, 27 zo bychu Boha pytali, hač bychu jeho namasać a namakać
móhli; a zawěrnje, wón njeje daloko wot kóždeho z nas. 28 Přetož w nim smy žiwi, so
hibamy a smy, [kaž su tež někotři z wašich basnikow rjekli: My smy z jeho roda. 29 Hdyž
pak smy z bójskeho roda, nimamy sej myslić, zo je bójstwo runja złotym abo slěbornym
abo kamjentnym swjećatam, přez čłowjesku wušiknosć a mysl wudźěłanym. 30 Bóh
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njeje dźiwał na čas njewědy; nětk pak kaza čłowjekam, zo bychu wšitcy wšudźom
pokutu činili. 31 Tak je wón dźeń postajił, na kotrymž budźe sudźić swět w prawdosći
přez muža, kotrehož je wuzwolił, a je kóždemu wěru poskićił, hdyž je jeho z mortwych
zbudźił.
32 Hdyž pak słyšachu wo horjestawanju mortwych, wusměšowachu jeho někotři, druzy
pak prajichu: Wo tym chcemy na tebje słuchać, ale druhi raz. 33 A tak woteńdźe Pawoł
wot nich. 34 Někotři mužojo pak so k njemu dźeržachu a wěrjachu, mjez nimi tež
Dionysius z rady města a žona z mjenom Damaris a druzy z nimaj.]
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4. njedźela po jutrach – Kantate
HRONO TYDŹENJA
Spěwajće Knjezej nowy kěrluš, přetož wón čini dźiwy.

psalm 98, 1

MODLITWA
1. Stworićelo njebjesow a zemje, tebje chwala na zemi wšitke twoje skutki a w njejesach
wšitcy jandźeljo. Prosymy će: Sčiń naše žiwjenje ke chwalospěwej na twoju móc a
hnadu, doniž tež my će njebudźemy wěčnje chwalić w njebjesach. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo, tebje chwalimy ze swojimi kěrlušemi, dokelž je Jezus Chrystus
z mortwych stanył. Daj, zo njebychmy telko skoržili dla našich małych ćerpjenjow, ale so
tebi za wšitko z wutroby dźakowali. Wusłyš nas dla Jezusa Chrystusa, kotremuž budź
chwalba hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Kolosejskich na 3. stawje
12 Woblečće

so nětk jako Boži wuzwoleni, jako swjeći a lubowani,
wutrobnu smilnosć, dobroćiwosć, ponižnosć, ćichosć, sćerpliwosć;
13 znjesće jedyn druheho a wodawajće sej mjez sobu, hdyž ma štó
někajku skóržbu na druheho; kaž je wam Knjez wodał, tak wodawajće
tež wy. 14 Wyše wšeho pak so woblečće lubosć, kotraž je zwjazk
dokonjanosće. 15 A měr Chrystusa, ke kotremuž tež wy sće powołani
w jednym ćěle, knjež we wašich wutrobach, a budźće dźakowni.
16 Dajće Chrystusowemu słowu bohaće we was bydlić: Rozwučujće a
napominajće so sami we wšej mudrosći, z psalmami a z chwalbnymi a
z duchownymi kěrlušemi, spěwajće Knjezej dźakowni w swojich
wutrobach. 17 A wšitko, štož činiće ze słowami abo ze skutkami, to
čińće wšitko w mjenje Knjeza Jezusa a dźakujće so Bohu Wótcej přez
njeho.

Kol. 3, 12–17
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SĆENJE
I
pola Mateja na 11. stawje
25 W

tym času započa Jezus a rjekny: „Ja će chwalu, Wótče, Knježe
njebjes a zemje, zo sy to před mudrymi a rozumnymi potajił a sy to
njerozumnym zjewił. 26 Haj, Wótče, přetož tak je so ći spodobało.
27 Wšitko je mi podate wot mojeho Wótca, a nichtó njeznaje Syna chiba
jenož Wótc; a nichtó njeznaje Wótca chiba jenož Syn a komuž chce
Syn to zjewić.
28 Pójće sem wšitcy, kiž sće sprócni a wobćeženi, ja chcu was
wokřewić. 29 Wzmiće na so mój spřah a wukńće wote mnje; dokelž ja
sym ćicheje mysle a z wutroby pokorny; tak namakaće wotpočink za
swoje duše. 30 Přetož mój spřah je łahodny, a moje brěmjo je lochke.“

Matej 11, 25–30

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 21, 14–17 [18–22]

III
14 K

Jezusej přistupichu w templu slepi a chromi, a wón jich wuhoji. 15 Jako pak wyši
měšnicy a pismawučeni dźiwy widźachu, kotrež wón činješe, a dźěći, kotrež w templu
wołachu: Hozianna Synej Dawidowemu!, rozhněwachu so 16 a prajichu jemu: Słyšiš, što
tute praja? Jezus wotmołwi jim: Haj! Njejsće wy nihdy čitali (psalm 8, 3): »Z erta
mólčkich a ćěšenkow sy sej chwalbu přihotował«? 17 A wón wostaji jich stejo a wuńdźe
z města do Betanije a tam přenócowa.
[18 Rano ducy do města pak bu hłódny. 19 A wón wuhlada při puću figowc, přistupi
k njemu a njenamaka na nim ničo chiba jeno lisćo a wón rjekny jemu: Nihdy płodu na
tebi njech wjace njerosće! A hnydom figowc wuschny. 20 A jako to wučomnicy widźachu,
dźiwachu a prašachu so: Kak je figowc tak hladajcy wuschnył? 21 Jezus pak wotmołwi a
rjekny jim: Zawěrnje, ja praju wam: Jelizo maće wěru a njedwělujeće, njebudźeće jeno
to činić, štož je so z figowcom stało, ale hdy byšće tutej horje prajili: Zběhń so a zwróć
so do morja!, stanje so to. 22 A wšitko, wo čož budźeće w modlitwje prosyć, so wam
dóstanje, jelizo wěriće.]
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Jap. 16, 23–34

IV
23 A

jako běchu Pawoła a Silasa jara nabili, ćisnychu jeju do jastwa a přikazachu
dohladowarjej, zo by jeju kruće dźeržał. 24 Jako bě tutu přikaznju dóstał, ćisny jeju do
najhłubšeho jastwa a zamkny jeju noze do kłódy.
25 Wokoło połnocy pak so Pawoł a Silas modleštaj a Boha chwaleštaj. A jeći jeju
słyšachu. 26 Nadobo pak zemja jara zarža, tak zo hibachu so zakłady jastwa. A hnydom
wotewrěchu so wšitke durje, a puta wšitkich so rozwjazachu. 27 Jako pak dohladowar
ze spanja wotući a widźeše durje jastwa wotewrjene, wutorže mječ a chcyše so sam
morić; přetož měnješe, zo běchu jeći ćeknyli. 28 Pawoł pak zawoła z wulkim hłosom:
Nječiń sej ničo złeho, přetož smy wšitcy tudy! 29 Dohladowar pak sej swěcu žadaše a
skoči nutř a třepotajo padźe Pawołej a Silasej k nohomaj. 30 A wón wuwjedźe jeju a
rjekny: Lubaj knjezaj, što mam činić, zo bych był wumóženy? 31 Wonaj wotmołwištaj:
Wěr do Knjeza Jezusa, tak budźeš ty a twój dom zbóžny. 32 A wonaj praještaj jemu
Bože słowo a wšitkim, kotřiž běchu w jeho domje. 33 A wón wza jeju w samsnej hodźinje
w nocy k sebi a myješe jimaj rany. A wón daše sebje a wšitkich swojich na městnje křćić
34 a wjedźeše jeju do swojeho doma a pokry jimaj blido a wjeseleše so z cyłym swojim
domom, zo nětko do Boha wěri.

Jezaja 12, 1–6

V
1 Přińdźe

čas, hdyž rjeknješ: Dźakuju so tebi, Knježe, zo sy na mnje hněwny był a zo je
so twój hněw wobroćił, a troštuješ mje. 2 Hlej, Bóh je moje zbože, ja sym wěsty a so
njeboju; přetož Bóh Knjez je moja móc a mój kěrluš a je moje zbože. 3 Wy budźeće
z wjesełosću ze studnje zboža wodu čerpać. 4 A budźeće prajić w tym času: Dźakujće
so Knjezej, wuwołajće jeho mjeno! Připowědajće mjez ludami jeho skutki, připowědajće,
kak jara krasne je jeho mjeno! 5 Spěwajće chwalbu Knjezej, přetož wón je krasne wěcy
činił. To připowědajće we wšěch krajach. 6 Wyskaj a chwal, ty dźowka Ciona; přetož
swjaty Israela je wulki při tebi!

Zjew. Jana 15, 2–4

VI
2 Widźach,

a běše to kaž škleńčane morjo, z wohenjom naměšane; a tych, kiž běchu
dobyli nad zwěrjećom a jeho wobrazom a nad ličbu jeho mjena. Woni stejachu při
škleńčanym morju a mějachu Bože harfy 3 a spěwachu kěrluš Mójzasa, Božeho
wotročka, a kěrluš jehnjeća: Wulke a dźiwne su twoje skutki, Knježe, wšehomócny
Božo! Prawe a wěrne su twoje puće, ty kralo ludow. 4 Štó njedyrbjał so tebje bojeć,
Knježe, a twoje mjeno česćić? Jenož ty sy swjaty! Wšitke ludy přińdu a budźa so před
tobu modlić, přetož twoje prawe sudy su zjewjene.
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5. njedźela po jutrach – Rogate
HRONO TYDŹENJA
Chwaleny budź Bóh, kiž moju próstwu njezaćisnje a swoju dobrotu wote mnje njewotwobroći.

psalm 66, 20

MODLITWA
1. Knježe, naš Božo, ty sy nam slubił, zo nam daš, wo čož tebje prosymy w Jezusowym
mjenje. Wuč nas, prawje so modlić, zo wšu pomoc wot tebje wočakujemy a žiwi smy
pod twojim škitom. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, njebjeski Wótče, ty čakaš na našu modlitwu. My pak husto njewěmy, što
mamy so modlić, dokelž njejsmy z tobu tak žiwi, kaž sej to wot nas přeješ. Pomhaj
našej słabosći a wuč nas, so prawje modlić. Přez Jezusa Chrystusa, kotremuž budź
česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Timoteja na 2. stawje
1 Tuž

napominam nětk, zo by so stała přede wšěmi wěcami próstwa,
modlitwa, dobroprošenje a dźakowanje za wšitkich čłowjekow, 2 za
kralow a za wšu wyšnosć, zo bychmy pokojne a ćiche žiwjenje wjesć
móhli we wšej bohabojaznosći a pócćiwosći. 3 To je dobre a spodobne
před Bohom, našim Zbóžnikom, 4 kiž chce, zo by so wšitkim ludźom
pomhało a zo bychu k spóznaću prawdy přišli. 5 Přetož je jedyn Bóh a
jedyn srědnik mjez Bohom a čłowjekami, mjenujcy čłowjek Jezus
Chrystus, 6 kiž je so sam dał za wumóženje za wšitkich.

1. Tim. 2, 1–6a
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SĆENJE
I
pola Jana na 16. stawje
23 Jezus

rěčeše swojim wučomnikam: „Zawěrnje, zawěrnje, ja praju
wam: Wo čož budźeće Wótca prosyć w mojim mjenje, to wón wam da.
24 Dotal njejsće wo ničo prosyli w mojim mjenje. Prošće a budźeće
brać, zo by waše wjesele dopjelnjene było.
25 To sym wam we wobrazach rěčał. Čas pak přińdźe, zo njebudu
wjace we wobrazach z wami rěčeć, ale budu wam zjawnje připowědać
wo swojim Wótcu. 26 Na tym dnju budźeće wy prosyć w mojim mjenje.
A njepraju wam, zo chcu Wótca za was prosyć; 27 přetož wón sam,
Wótc, lubuje was, dokelž mje lubujeće a wěriće, zo sym wot Boha
wušoł. 28 Wot Wótca sym wušoł a přišoł do swěta; wopušću swět zaso
a póńdu k Wótcej.“
[29 Jeho wučomnicy prajichu jemu: „Hlej, nětk rěčiš zjawnje a nic wjace
we wobrazach. 30 Nětk wěmy, zo wšitke wěcy wěš a njeje ći trjeba, zo
by so će štó prašał. Tehodla wěrimy, zo sy wot Boha wušoł.“ 31 Jezus
wotmołwi jim: „Wěriće nětk? 32 Hlej, hodźina přińdźe a je hižo přišła, zo
so rozpróšiće, kóždy k swojemu, a mje sameho wostajiće. Ja pak
njejsym sam, přetož Wótc je pola mje.]
33 Tole sym z wami rěčał, zo byšće we mni pokoj měli. Na swěće maće
ćěsnosć; ale budźće dobreje nadźije, ja sym swět přewinył.“

Jan 16, 23b–28 [29–32] 33

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 11, 5–13

III
5 Jezus

porěča swojim wučomnikam: Hdyž ma něchtó mjez wami přećela a póńdźe
k njemu wo połnocy a rjeknje jemu: Luby přećelo, požč mi tři chlěby; 6 přetož mój přećel
je na swojim pućowanju ke mni přišoł, a ja nimam ničo, štož bych jemu poskićił, 7 a tón
nutřka by wotmołwił a prajił: Daj mi pokoj! Durje su hižom zamknjene, a moje dźěćatka
su ze mnu hižo we łožu, njemóžu stanyć a tebi něšto dać. 8 Ja praju wam, jeli wón
njestanje a njeda jemu tehodla, dokelž je wón jeho přećel, potom stanje tola jeho
njehańbiteho prošenja dla a da jemu, kelko trjeba.
9 A ja praju wam tež: Prošće, a wam so da; pytajće, a namakaće; klepajće, a wam
budźe wotewrjene. 10 Přetož kóždy, kiž prosy, dóstanje; a štóž pyta, namaka; a temu,
kiž klepa, budźe wotewrjene. 11 Hdźe je mjez wami nan, kiž swojemu synej, hdyž jeho
wo rybu prosy, waku město ryby skići? 12 abo kiž jemu, hdyž jeho wo jejo prosy, jemu
skorpiona město teho poda? 13 Hdyž nětk wy, kotřiž sće zli, swojim dźěćom dobre dary
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dawać móžeće, čim wjace da waš njebjeski Wótc swjateho Ducha tym, kotřiž jeho
proša.

Kol. 4, 2–4 [5–6]

IV
2 Wostańće

3 Modlće

wobstajni w modlitwje a stražujće we njej z dźakowanjom!
so tež
za nas sobu, zo by Bóh nam durje za słowo wotewrěł a bychmy rěčeli wo potajnstwje
Chrystusa, kotrehož dla sym tež sputany, 4 zo bych jo wozjewił, kaž so mi rěčeć słuša.
[5 Zadźeržće so mudri před tymi, kotřiž su wonka, a wukupće čas. 6 Waša rěč budź
přeco lubozna a ze selu začinjena, zo byšće wědźeli, kak maće kóždemu wotmołwić.]

Matej 6, [5–6] 7–13 [14–15]

V
[Jezus wučeše swojich wučomnikow a porěča: 5 Hdyž so modliće, njebudźće kaž
ludakojo, kiž rady stejo so modla w synagogach a na róžkach hasow, zo bychu jich
ludźo widźeli. Zawěrnje, ja praju wam: Swoju mzdu su hižo měli. 6 Hdyž pak so modliš,
dóńdź do swojeje komorki a zamkń durje a modl so k swojemu Wótcej, kiž je
w potajnym; a twój Wótc, kiž potajne widźi, tebi to zapłaći.
7 A] hdyž so modliće, njebórbotajće kaž pohanjo; přetož jim so zda, zo so wusłyša, hdyž
wjele słowow činja. 8 Tehodla so jim njerunajće. Waš Wótc wě, čeho je wam trjeba,
prjedy dyžli jeho prosyće. 9 Tehodla modlće so takle:
Naš Wótče w njebjesach!
Swjećene budź twoje mjeno.
10 Přińdź twoje kralestwo.
Twoja wola so stań kaž na njebju tak tež na zemi.
11 Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
12 A wodaj nam naše winy,
kaž tež my wodawamy našim winikam.
13 A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće. Hamjeń.
[14 Přetož jelizo ludźom jich hrěchi wodaće, woda tež wam waš njebjeski Wótc. 15 Jelizo
pak ludźom njewodaće, njewoda tež waš Wótc waše hrěchi.]

2. Mójz. 32, 7–14

VI
7 Knjez

porěča Mójzasej: „Dźi a stupaj dele, přetož twój lud, kiž sy z egyptowskeho kraja
wuwjedł, je njeposłušnje jednał. 8 Woni su ruče wot puća wotbočili, kotryž sym ja jim
přikazał. Woni su sebi złote ćelo sčinili a so k njemu modlili a jemu woprowali a rjekli: To
je twój Bóh, Israelo, kiž je tebje z egyptowskeho kraja wuwjedł.“
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9A

Knjez rjekny Mójzasej: „Ja widźu lud, zo je jara zasakły. 10 A nětk wostaj mje, zo by
so mój hněw na nich rozzłobił a jich póžrěł, z tebje pak chcu wulki lud sčinić.“ 11 Mójzas
pak so modleše před Knjezom, swojim Bohom, a praji: „Ach, Knježe, čehodla so
rozzłobi twój hněw nad twojim ludom, kotryž sy z wulkej mocu a sylnej ruku
z egyptowskeho kraja wuwjedł? Čehodla dyrbjeli Egyptowscy prajić: Wón je jich do
njezboža wuwjedł, zo by jich skóncował na horach a jich wukorjenił ze zemje?
Wotwobroć so wot swojeho hrozneho hněwa, a njech je ći žel złósće, kotruž chceš
swojemu ludej načinić. 13 Spomń na swojich słužownikow Abrahama, Izaaka a Israela,
kotrymž sy sam při sebi přisahał a slubił: Ja chcu waše potomstwo přisporjeć kaž
hwězdy na njebju a tutón cyły kraj, kotryž sym wam slubił, dam wašemu potomstwu, a
woni budźa jón wěčnje wobsedźeć.“
14 Tuž so Knjez kaješe złeho, kotrež chcyše swojemu ludej načinić.
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Bože spěće
HRONO DNJA
Chrystus praji: Hdyž budu ja powyšeny wot zemje, poćahnu wšitkich k sebi.

Jan 12, 32

MODLITWA
1. Wšehomócny Knježe Božo, twój Syn, naš Zbóžnik Jezus Chrystus, je do njebjes
spěł. Spožč nam, zo by wón přišoł ze swojim duchom k nam a skrućił našu wěru. Přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom
žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy pola Boha Wótca, a my tebje widźeć njemóžemy.
Pomhaj nam k dowěrje, zo sy nam tola blisko, zo bychmy móhli bjez bojosće žiwi być.
Tebi budźe česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w Japoštołskich skutkach na 1. stawje
3 Jezus

zjewi so japoštołam po swojim ćerpjenju přez wšelke dopokazanja jako žiwy a daše so jim widźeć na štyrceći dnjow a rěčeše z nimi
wo Božim kralestwje. 4 A hdyž bě jich zhromadźił, přikaza jim, zo
bychu z Jerusalema njechodźili, ale čakali na Wótcowe slubjenje,
„kotrež“, takle praji, „sće wote mnje słyšeli;
[5 přetož Jan je z wodu křćił, wy pak dyrbiće ze swjatym Duchom być
křćeni njedołho po tutych dnjach.“
6 Kiž běchu so nětk zhromadźili, prašachu so jeho a rěčachu: „Knježe,
postajiš ty w tym času zaso israelske kralestwo?“ 7 Wón pak jim wotmołwi: „Wam njesłuša so, wědźeć čas abo hodźinu, kotruž je Wótc
postajił w swojej mocy; 8 ale]
wy dóstanjeće móc swjateho Ducha, kotryž na was přińdźe, a budźeće
moji swědkojo w Jerusalemje a po cyłej Židowskej a Samariskej hač
do kónca zemje.“
9 A hdyž běše wón to prajił, bu hladajcy pozběhnjeny, a mróčel přiwza
jeho před jich wočimi. 10 Jako pak za nim hladachu, hdyž do njebjes
spěješe, hlej, steještaj při nich dwaj mužej w běłej drasće, 11 kotrajž
prajištaj: „Wy galilejscy mužojo, što tu stejo do njebjes hladaće? Tutón
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Jezus, kotryž je wot was wzaty do njebjes, wróći so tak, kaž sće jeho
widźeli do njebjes spěć.“

Jap. 1, 3–4 [5–7] 8–11

SĆENJE
I
pola Lukaša na 24. stawje

[44 Jezus rěčeše swojim wučomnikam: „To su moje słowa, kotrež sym
wam rěčał, jako běch hišće pola was: Wšitko dyrbi so dopjelnić, štož je
wo mni pisane w Mójzasowym zakonju a w profetach a w psalmach.“
45 Tehdy wotewrě jim rozum, zo bychu Pismo zrozumili, 46 a rjekny jim:
„Tak je napisane, zo budźe Chrystus ćerpjeć a na třeći dźeń stanje
z mortwych; 47 a zo budźe so prědować w jeho mjenje pokuta
k wodaću hrěchow mjez wšěmi ludami. Započće w Jerusalemje 48 a
budźće za to swědkojo. 49 A hlej, ja pósćelu na was slubjenje swojeho
Wótca. Wy pak wostańće w měsće, doniž njebudźeće wuhotowani
z mocu z wysokosće.“ A]
50 Jezus wjedźeše jich won hač do Betanije a pozběhnywši ruce
žohnowaše jich. 51 A sta so, hdyž jich žohnowaše, zo wot nich dźěše a
spěješe do njebjes. 52 Woni pak so k njemu modlachu a so do
Jerusalema wróćichu z wulkej wjesełosću 53 a běchu stajnje w templu a
chwalachu Boha.

Lukaš 24, [44–49] 50–53

PRĚDOWANSKE TEKSTY
1. kral. 8, 22–24.26–28

III
22 Salomon

stupi před Knjezowy wołtar we wobliču cyłeje israelskeje zhromadźizny a
wupřestrě swojej ruce k njebjesam 23 a rěčeše: „Knježe, israelski Božo, njeje Bóh, kiž by
tebi runy był ani horjeka w njebjesach ani delka na zemi, kiž ty dźeržiš slub a smilnosć
swojim wotročkam, kotřiž před tobu chodźa z cyłej wutrobu; 24 kiž sy dźeržał swojemu
wotročkej, mojemu nanej Dawidej, štož sy jemu slubił. Ze swojim ertom sy to rěčał a
ze swojej ruku sy to dopjelnił, kaž je zjawne na tutym dnju. 26 Nětk, israelski Božo, daj
so swojemu słowu zwoprawdźić, kotrež sy slubił swojemu wotročkej, mojemu nanej
Dawidej.
27 Hač pak bydli Bóh woprawdźe na zemi? Hlej, njebjesa a wšěch njebjesow njebjesa
njemóža će wopřijeć – kak móhł pak to tutón dom, kotryž sym natwarił? 28 Wobroć so
pak k modlitwje swojeho wotročka a k jeho próstwje, Knježe, mój Božo, zo by dźensa
słyšał próstwu a modlitwu swojeho wotročka před tobu.“
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Zjew. Jana 1, 4–8

IV
4 Jan

na sydom wosadow w Aziskej: Hnada budź z wami a měr wot teho, kiž je a kiž
běše a kiž přińdźe, a wot sydom duchow, kotrež su před jeho trónom, 5 a wot Jezusa
Chrystusa, kotryž je swěrny swědk a prěninarodźeny z mortwych a je knjez nad
zemskimi kralemi! Jemu, kiž nas lubuje a je nas wot našich hrěchow wumóhł ze swojej
kreju 6 a je nas za kralow a měšnikow sčinił před Bohom, swojim Wótcom, jemu budź
česć a móc wot wěčnosće hač do wěčnosće! Hamjeń.
7 Hlej, wón přińdźe z mróčelemi a jeho budźa widźeć wšitke woči a wšitcy, kiž su jeho
překłóli, a budźa skiwlić jeho dla wšitke splahi zemje. Haj, hamjeń.
8 Ja sym A a O, započatk a kónc, praji Bóh Knjez, kiž je a kiž běše a kiž přińdźe,
Wšehomócny.

Jan 17, 20–26

V
20 ja

Jezus zběhny swojej woči k njebjesam a rěčeše: Wótče,
njeprošu jenož za tych,
kotrychž sy ty mi dał, ale tež za tych, kotřiž budźa přez jich słowo do mnje wěrić, 21 zo
bychu wšitcy jedne byli. Kaž sy ty, Wótče, we mni a ja we tebi, tak dyrbja tež woni
we nas być, zo by swět wěrił, zo sy mje pósłał. 22 A ja sym jim krasnosć dał, kotruž sy mi
dał, zo bychu jedne byli, runje kaž smy my jedne, 23 ja we nich a ty we mni, zo bychu
dospołnje jedne byli a swět póznał, zo sy ty mje pósłał a lubuješ jich, kaž ty mje lubuješ.
24 Wótče, ja chcu, zo, hdźež sym ja, bychu tež ći pola mje byli, kotrychž sy mi dał, zo
bychu moju krasnosć widźeli, kotruž sy mi dał; přetož ty sy mje lubował, prjedy dyžli bu
swět załoženy. 25 Sprawny Wótče, swět tebje njeznaje, ja pak znaju tebje, a tući su
póznali, zo sy ty mje pósłał. 26 A ja sym jim twoje mjeno wozjewił a budu jim jo dale
wozjewjeć, zo by lubosć, z kotrejž ty mje lubuješ, we nich była a ja we nich.

Efez. 1, 20b–23

VI
20 Bóh

je Chrystusa zbudźił z mortwych a je jeho zasadźił k swojej prawicy w njebjesach
wšitke kralestwa, knježerstwa, mocy a knjejstwa a nad wšitko, štož ma hewak
mjeno, nic jenož na tutym swěće, ale tež w přichodnym. 22 A wšitko je wón jemu dał pod
jeho noze a je jeho dał wosadźe za hłowu nade wšitkim, 23 kotraž je jeho ćěło, mjenujcy
połnosć teho, kiž wšitko we wšitkim dopjelnja.
21 nad
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6. njedźela po jutrach – Exaudi
HRONO TYDŹENJA
Chrystus praji: Hdyž budu ja powyšeny wot zemje, poćahnu wšitkich k sebi.

Jan 12, 32

MODLITWA
1. Knježe Jezuso Chrystuso, kralo krasnosće, kiž sy powyšeny nad cyły swět, tebje
prosymy: Njewostaj nas samych, ale sćel nam swojeho Ducha, zo by wón při nas był
w našej tyšnosći a nas tam dowjedł, hdźež ty nětko hižo sy. Přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, tebje mamy wuznawać před swětom jako Wumóžnika a Zbóžnika. Daj nam
zmužitosć we wuznawanju, tež hdyž nam z teho wurostu njeluboznosće a ćerpjenja.
Dowěrimy so twojej pomocy a prosymy wo twojeho Ducha, kiž nam pomha hač do
wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Efeziskich na 3. stawje
14 Zhibuju

swojej kolenje před Wótcom, 15 kiž je prawy Wótčec nade
wšitkimi, kiž dźěći rěkaju w njebjesach a na zemi, 16 zo by wón wam
móc dał po bohatstwje swojeje krasnosće, so posylnić přez jeho Ducha
na nutřkownym čłowjeku, 17 zo by Chrystus přez wěru bydlił we wašich
wutrobach a wy w lubosći zakorjenjeni a załoženi byli. 18 Tak byšće
zapřijeć móhli ze wšěmi swjatymi, kotra je šěrokosć a dołhosć a wysokosć a hłubokosć, 19 tež spóznać móhli Chrystusowu lubosć, kotraž
wšitke póznaće přetrjechi, zo byšće napjelnjeni byli ze wšej Božej
połnosću. 20 Temu pak, kiž móže ze skutkowanjom swojeje mocy mjez
nami činić wo wjele wjace, hač wo čož prosymy abo štož rozumimy,
21 temu budź česć we wosadźe a w Chrystusu Jezusu kóždy čas wot
wěčnosće hač do wěčnosće! Hamjeń.

Efez. 3, 14–21
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SĆENJE
I
pola Jana na 15. a 16. stawje

Jezus rěčeše swojim wučomnikam: 26 „Hdyž troštar přińdźe, kotrehož
wam pósćelu wot Wótca, Duch wěrnosće, kiž wot Wótca wuchadźa,
tón budźe wo mni swědčić. 27 A tež wy budźeće wo mni swědčić,
přetož wy sće wot spočatka pola mje byli.
1 To sym wam rěčał, zo njebyšće wotpadnyli. 2 Woni was ze synagogi
wustorkaja. Přińdźe pak hodźina, zo, štóž was mori, budźe sej myslić,
zo z tym Bohu słužbu wopokaza. 3 A to budźeja tehodla činić, dokelž
ani mojeho Wótca ani mje njeznaja. 4 Ale to sym wam prajił, zo byšće
so teho dopomnili, hdyž hodźina přińdźe, zo sym wam to prajił. To pak
wam wot spočatka njejsym prajił, přetož běch pola was.“

Jan 15, 26–27
Jan 16, 1–4

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 7, 37–39

III
37 Na

poslednim dnju najwyšeho swjedźenja wustupi Jezus a zawoła: Je–li štó lačny,
njech přińdźe ke mni a pije! 38 Štóž do mnje wěri, kaž Pismo praji, z teho žiwota budźa
so rěki žiweje wody žórlić. 39 To pak rjekny wo Duchu, kotrehož mějachu ći dóstać, kiž
do njeho wěrjachu; přetož Duch njebě hišće tudy, dokelž Jezus njebě hišće
překrasnjeny.

Jeremija 31, 31–34

IV
31 Hlej,

čas přińdźe, praji Knjez, w kotrymž chcu z israelskim domom a z judowym
domom nowy slub činić, 32 nic kaž je slub był, kiž sym z jich wótcami činił, hdyž jich za
ruku wzach, zo bych jich z Egyptowskeje wuwjedł, slub, kiž njedźeržachu, byrnjež běch
jich Knjez, praji Knjez; 33 ale to dyrbi być slub, kotryž chcu z israelskim domom činić po
tutym času, praji Knjez: Ja chcu swój zakoń do jich wutroby dać a do jich mysle zapisać,
a ja budu jich Bóh, a woni budźa mój lud. 34 A nichtó njebudźe wučić druheho ani bratr
druheho a prajić: »Póznaj Knjeza«, ale woni budźa mje wšitcy znać, wobaj, mały a
wulki, praji Knjez; přetož ja chcu jim jich złósć wodać a na jich hrěch nihdy wjac
njespominać.
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Jan 14, 15–19

V
Jezus rěčeše swojim wučomnikam: 15 Lubujeće–li mje, tak budźeće moje kaznje
dźeržeć. 16 A ja chcu Wótca prosyć, a wón wam druheho troštarja da, zo by pola was
był wěčnje: 17 Ducha wěrnosće, kotrehož swět njemóže dóstać, přetož jeho njewidźi ani
njeznaje. Wy jeho znajeće, přetož wón wostanje pola was a budźe we was. 18 Nochcu
was jako syroty zawostajić; přińdu k wam. 19 Hišće mału chwilu, potom njebudźe mje
swět wjace widźeć. Wy pak dyrbiće mje widźeć, přetož sym žiwy, a tež wy budźeće
žiwi.

Rom. 8, 26–30

VI
26 Duch

je našej słabosći pomocny, přetož njewěmy, wo čo a kak mamy prosyć, kaž so
słuša, ale Duch sam nas zastupuje z njewurjeknitym zdychowanjom. 27 Kotryž pak do
wutrobow hlada, wě, što je mysl Ducha, přetož Duch zastupuje swjatych, kaž so Bohu
to spodoba. 28 My pak wěmy, zo tym, kiž Boha lubuja, wšitke wěcy k lěpšemu słuža,
kotřiž su po postajenju powołani. 29 Přetož kotrychž je wón prjedy znał, tych je tež prjedy
postajił, zo bychu runi byli znamjenju jeho Syna, zo by wón prěninarodźeny był mjez
wjele bratrami. 30 Kotrychž pak je prjedy postajił, tych je tež powołał; kotrychž pak je
powołał, tych je tež prawych činił; kotrychž pak je prawych činił, tych je tež překrasnił.
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Dźeń wuleća swjateho Ducha – 1. dźeń swjatkow
HRONO TYDŹENJA
Ničo so njestanje přez wójsko a móc, ale přez mojeho ducha, praji Knjez Cebaot.

Sacharja 4, 6

MODLITWA
1. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy swojim japoštołam swjateho Ducha dał a sej tak
załožił swoju cyrkej. Tebje prosymy: Pósćel tež nam swojeho Ducha, zo by cyrkej pola
nas wobstajna była we wěrje, lubosći a nadźiji. Přez tebje, našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, Božeho Syna, kiž sy z Wótcom a ze swjatym Duchom žiwy a knježiš wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy k swjatkam załožił swoju cyrkej a daš w njej
prědować słowo wo wujednanju. Pósćel nam swjateho Ducha, zo bychmy spóznali puć
k swojemu wumóženju a žiwi byli ze słowami a skutkami w twojej lubosći. Kiž sy
z Wótcom a ze swjatym Duchom žiwy a knježiš hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w Japoštołskich skutkach na 2. stawje
1 Jako

běchu swjatki přišłe, běchu wšitcy hromadźe na jednym
městnje. 2 A nahle sta so šumjenje z njebjes kaž wot mócneho wětra a
napjelni cyły dom, w kotrymž sedźachu. 3 A jim so jazyki zjewichu
rozdźělene, kaž wot wohenja; a tón sydny so na kóždeho mjez nimi,
4 a wšitcy buchu połni swjateho Ducha a počachu rěčeć z druhimi
jazykami, kaž jim Duch da wuprajić. 5 Židźa pak bydlachu
w Jerusalemje, kiž běchu bohabojazni mužojo ze wšěch ludow pod
njebjom. 6 A hdyž nětk šumjenje nasta, zeńdźe so zhromadźizna a so
spodźiwaše, dokelž kóždy słyšeše, zo z jeho rěču rěčachu. 7 Woni pak
so nastróžichu, dźiwachu so a rěčachu: „Hlej, njejsu tući wšitcy, kiž
rěča, Galilejscy? 8 Kak pak, zo jich słyšimy kóždy w swojej rěči,
w kotrejž smy narodźeni? 9 Partscy a Mediscy a Elamítiscy a kiž my
bydlimy w Mesopotámskej a w Židowskej a w Kapadóciskej,
w Pontiskej a Aziskej, 10 w Frýgiskej a Pamfýliskej, w Egyptowskej a na
stronach Lybiskeje při Kyrénskej a kotřiž smy cuzbnicy z Roma,
11 Židźa a kiž smy k židowskej wěrje přistupili, Kretojo a Arabojo, my
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jich słyšimy, zo w našich jazykach rěča wo wulkich Božich dźiwach.“
12 Wšitcy pak so nastróžichu a so spodźiwachu a rěčachu jedyn
druhemu: „Što ma to być?“ 13 Druzy pak so jim smějachu a prajichu:
„Woni su so ze słódkim winom wopili.“
14 Tuž postany Pětr z tymi jědnaćomi, pozběhny swój hłós a rěčeše
jim: „Wy Židźa, lubi mužojo, a wšitcy, kiž w Jerusalemje bydliće, to
budź wam zjewjene a zapřimńće moje słowa ze swojimaj wušomaj.
15 Přetož tući njejsu pjeni, kaž so wam zda, wšak je hakle třeća
hodźina dnja; 16 ale to je, štož je přež profetu Jóela prajene: 17 »W
poslednich dnjach so stanje, praji Bóh, chcu wuleć wot swojeho Ducha
na waše ćěło; a waši synojo a waše dźowki budźeja wěšćić, a waši
młodźency budźeja widźenja widźeć, a waši stari změja sony; 18 tež na
swojich wotročkow a swoje dźowki chcu w tutych dnjach wot swojeho
Ducha wuleć, a woni budźeja wěšćić.«“

Jap. 2, 1–18

SĆENJE
I
pola Jana na 14. stawje
23 Jezus

rěčeše swojim wučomnikam: „Štóž mje lubuje, budźe moje
słowa dźeržeć; a mój Wótc budźe jeho lubować, a my k njemu přińdźemy a budźemy pola njeho bydlić. 24 Štóž pak mje njelubuje, moje
słowa njedźerži. A słowo, kotrež słyšiće, njeje moje, ale Wótcowe, kiž
je mje pósłał.
25 To sym wam rěčał, jako běch pola was. 26 Ale troštar, swjaty Duch,
kotrehož mój Wótc pósćele w mojim mjenje, tón was wšitko nawuči a
was na wšo dopomni, štož sym wam prajił.
27 Měr wam wostajam, swój měr wam dawam. Ja njedawam, kaž swět
dawa. Waša wutroba so njestróž ani so njestrachuj.“

Jan 14, 23–27

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 16, 5–15

III
5 Jezus

rjekny swojim wučomnikam: Nětk póńdu k temu, kiž je mje pósłał, a nichtó mjez
wami so mje njepraša: Hdźe póńdźeš? 6 Dokelž pak sym wam to rěčał, je waša wutroba
połna zrudoby. 7 Ale ja praju wam prawdu: Dobre wam je, zo woteńdu. Přetož jeli
njewoteńdu, njepřińdźe troštar k wam. Jeli pak woteńdu, chcu jeho k wam pósłać. 8 A
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hdyž wón přińdźe, rozwuči swět wo hrěchu a wo prawdosći a wo sudźe; 9 wo hrěchu, zo
do mnje njewěrja, 10 wo prawdosći, zo k Wótcej póńdu a mje njebudźeće wjace widźeć;
11 wo sudźe: zo je wjerch tuteho swěta hižo sudźeny. 12 Hišće wjele mam wam prajić,
ale wy njemóžeće to nětk znjesć. 13 Hdyž pak přińdźe tamny, Duch wěrnosće, pokaza
wón wam puć do wšeje wěrnosće. Přetož njebudźe sam ze sebje rěčeć, ale štož budźe
słyšeć, budźe rěčeć, a štož je přichodne, budźe wam připowědać. 14 Wón mje překrasni,
přetož wot mojeho to wozmje a budźe wam připowědać. 15 Wšitko, štož ma Wótc, je
moje. Tehodla sym wam prajił: Wot mojeho to wozmje a budźe wam připowědać.

1. Kor. 2, 12–16

IV
12 My

njejsmy dóstali ducha swěta, ale Ducha z Boha, zo bychmy wědźeli, što je nam
wot Boha darjene. 13 A wo tym tež njerěčimy ze słowami, kotrež nas čłowjeska mudrosć
wuči, ale ze słowami, kotrež Duch wuči, a wukładujemy duchowne wěcy za
duchownych čłowjekow. 14 Ćělny čłowjek pak ničo wo Božim Duchu njerozumi; wono je
jemu njemudrosć, a wón njemóže jo spóznać; přetož wono dyrbi so duchownje
posudźić. 15 Duchowny čłowjek pak wšitko posudźuje, jeho sameho pak nichtó
njeposudźuje. 16 Přetož »štó je mysl Knjeza póznał, abo štó chce jeho wučić« (Jezaja
40, 13)? My pak mamy Chrystusowu mysl.

4. Mójz. 11, 11–12.14–17.24–25

V
11 Mójzas

rěčeše Knjezej: „Čehodla rudźiš swojeho słužownika? A čehodla njenamakam
hnadu před twojimaj wočomaj, zo na mnje połožiš wobćežnosć tuteho cyłeho luda?
12 Sym ja wšitkón tutón lud podjał abo sym ja jón porodźił, zo mi prajiš: Njes jón na
swojimaj rukomaj, kaž pěstonča dźěćo nosy, do kraja, kotryž sy jich wótcam z přisahu
slubił? 14 Ja njemóžu samlutki njesć wšón lud, přetož je přećežki za mnje. 15 Chceš–li
pak ze mnu tak činić, mor mje radšo, jelizo sym hnadu namakał před twojimaj wočomaj,
zo bych njetrjebał swoje njezbože widźeć.“
16 A Knjez rjekny Mójzasej: „Zhromadź mi sydomdźesat mužow z israelskich staršich,
wo kotrychž wěš, zo su starši mjez ludom a jeho wyši, a přiwjedź jich před hětu
zhromadźenja a staj jich tam před sobu, 17 potom chcu dele stupić a tam z tobu rěčeć a
wzać wot twojeho ducha, kotryž na tebi je, a na nich połožić, zo bychu z tobu
wobćežnosć luda njesli, zo ju sam njesć njetrjebaš.“ 24 A Mójzas wuńdźe a powědaše
ludu Knjezowe słowa a zhromadźi sydomdźesat mužow ze staršich luda a postaji jich
wokoło hěty. 25 A Knjez stupi w mróčeli dele a rěčeše z nim a wza wot ducha, kiž na nim
bě, a da jeho tym sydomdźesat staršim mužam. A jako duch na nich wotpočowaše,
buchu překrasnjeni kaž profeća a njepřestachu wjace.
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Rom. 8, 1–2 [3–9] 10–11

VI
1 Tuž

njeje nětk zatamanja za tych, kotřiž su w Chrystusu Jezusu. 2 Přetož zakoń
Ducha, kotryž žiwych čini w Chrystusu Jezusu, je će wumóhł wot zakonja hrěcha a
smjerće.
[3 Přetož štož běše zakonjej njemóžne, dokelž běše wosłabnjeny přez ćěło, to činješe
Bóh; wón pósła swojeho Syna w postawje hrěšneho ćěła a hrěcha dla a zatama hrěch
w ćěle, 4 zo by prawdosć, kotruž sebi zakoń žada, w nas dopjelnjena była, kotřiž my
nětko njechodźimy po ćěle, ale po Duchu. 5 Přetož kotřiž su ćělni, su ćělnje zmysleni;
kotřiž pak su duchowni, su duchownje zmysleni. 6 Ćělne zmyslenje pak je smjerć, a
duchowne zmyslenje je žiwjenje a měr. 7 Přetož ćělne zmyslenje je njepřećelstwo
přećiwo Bohu, dokelž njeje Božemu zakonjej poddane; a njemóže to tež być. 8 Kotřiž
pak su ćělni, njemóža so Bohu spodobać. 9 Wy pak njejsće ćělni, ale duchowni, jelizo
Boži Duch we was bydli. Štóž pak Chrystusoweho Ducha nima, njeje jeho.] 10 Hdyž pak
je Chrystus we was, je drje ćěło mortwe hrěcha dla, Duch pak je žiwjenje prawdosće
dla. 11 Hdyž nětk Duch teho we was bydli, kotryž je Jezusa z mortwych zbudźił, budźe
tón, kiž je Chrystusa z mortwych zbudźił, tež waše smjertne ćěła žiwe činić přez Ducha,
kiž we was bydli.
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2. dźeń swjatkow
HRONO TYDŹENJA
Ničo so njestanje přez wójsko a móc, ale přez mojeho Ducha, praji Knjez Cebaot.

Sacharja 4, 6

MODLITWA
1. Knježe, naš Zbóžniko, tebje prosymy: Daj nam wšědnje swojeho Ducha, zo za tobu
chodźimy, wšitke spytowanje we wěrje wobstejimy a w lubosći wostanjemy hač do
kónca. Kiž sy z Wótcom a ze swjatym Duchom žiwy a knježiš hač do wěčnosće.
Hamjeń.
2. Knježe, Stworićelo njebjesow a zemje, k swjatkam sy dał swoje słowo we wšelakich
rěčach wozjewić. Daj tež nam swjateho Ducha, zo bychmy swojemu ludej w jeho rěči
tak prědowali twoje słowo, zo by žiwa wěra pola nas přiběrała. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 12. stawje
4 Wšelake

su dary, ale jedyn je Duch. 5 A wšelake su słužby, ale jedyn
je Knjez. 6 A wšelake su mocy, ale jedyn je Bóh, kiž wšitko we wšitkich
skutkuje. 7 Kóždemu so zjewi Duch k zhromadnemu wužitkej.
8 Jednemu so dawa přez Ducha, rěčeć wo mudrosći; druhemu so dawa
rěčeć wo póznaću, po samsnym Duchu; 9 druhemu wěra, w samsnym
Duchu; druhemu dar wustrowjenja, w tym jednym Duchu; 10 druhemu
móc, dźiwy činić; druhemu wěšćenje; druhemu dar, zo móže duchow
rozeznawać; druhemu wšelake rěčenje; druhemu dar, zo móže rěčenje
wukładować. 11 Tole wšitko pak skutkuje samsny jenički Duch, kiž
přidźěla to swoje kóždemu, kaž chce.

1. Kor. 12, 4–11

149

SĆENJE
I
pola Mateja na 16. stawje
13 Jako

přińdźe Jezus do kónčiny Cezareje Filipoweje, wopraša so
swojich wučomnikow a dźeše: „Za koho maju ludźo Syna čłowjeka?“
14 Woni prajichu: „Někotři maja će za Jana Křćenika, druzy za Eliju a
druzy za Jeremiju abo za jedneho z profetow.“ 15 Wón wopraša so jich:
„Za koho pak maće wy mje?“ 16 Tuž wotmołwi Šiman Pětr a rjekny: „Ty
sy Chrystus, Syn žiweho Boha.“ 17 Jezus wotmołwi a rjekny jemu:
„Zbóžny sy, Šimanje, Jonasowy syno; přetož ćěło a krej njejstej ći to
zjewiłej, ale mój Wótc w njebjesach. 18 A ja ći praju: Ty sy Pětr, a na
tutu skału natwarju swoju wosadu, a helske wrota ju njepřewinu. 19 A ja
ći dam kluče njebjeskeho kralestwa. Wšitko, štož ty na zemi zwjazaš,
dyrbi tež w njebjesach zwjazane być, a štož ty na zemi wotwjazaš,
dyrbi tež w njebjesach wotwjazane być.“

Matej 16, 13–19

PRĚDOWANSKE TEKSTY
1. Mójz. 11, 1–9

III
1 Cyła

zemja běše jednota w rěči a w skutkach. 2 A sta so, hdyž woni k ranju ćehnjechu,
nadeńdźechu runinu w Šinárskim kraju a zasydlichu so tam. 3 A rěčachu jedyn
druhemu: „Pójmy a čińmy cyhele a palmy je.“ A wzachu cyhele za kamjenje a hlinu za
kalk 4 a rěčachu jedyn druhemu: „Pójmy, twarmy sej město a wěžu, kotrejež kónc budźe
w njebju, a čińmy sebi mjeno. Tak sej zawěsćimy, zo njebychmy po wšěm swěće
rozpróšeni byli.“
5 Tehdy stupi Knjez dele, zo by wohladał město a wěžu, kotrejž čłowjeske dźěći
twarjachu. 6 Knjez rjekny: „Hlej, woni su jedyn lud a maja wšitcy jednu rěč, a tole je
započatk jich dźěła. Nětk njebudźa chcyć přestać z ničim, štož su zamyslili činić. 7 Tuž
stupmy dele a změšejmy tam jich rěč, zo by jedyn druheho njerozumił.“ 8 A Knjez
rozpróši jich po wšitkim swěće, a woni přestachu město twarić. 9 Tehodla rěka jeho
mjeno Babel, to je změšeńca, dokelž je Knjez tam změšał rěč wšěch krajow a ju
rozpróšił po wšěm swěće.
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Efez. 4, 11–15 [16]

IV
11 Chrystus

je postajił někotrych za japoštołow, někotrych za profetow, někotrych za
ewangelistow, někotrych za pastyrjow a wučerjow, 12 zo bychu so swjeći na dźěło
słužby wukubłali. Přez to ma so Chrystusowe ćěło natwarić, 13 doniž wšitcy
njedóńdźemy k jednoće wěry a k póznaću Božeho Syna, k muskej dospołnosći, k cyłej
měrje Chrystusoweje połnosće, 14 zo njebychmy wjace njezrali byli a tam a sem
njechabłali a so honić dali wot kóždehožkuli wětra wučby a přez lestnosć čłowjekow,
z kotrejž na nas łakaja a nas zawjedu. 15 Budźmy pak wěrni w lubosći a rosćmy
we wšitkim k temu, kotryž je hłowa, Chrystus, [16 wot kotrejež je cyłe ćěło zestajene a
jedyn staw z druhim zwisuje přez wšitke zhibadła. Přez to podpěruje jedyn staw druhi
po měrje swojeho zamóženja a čini, zo ćěło rosće a so same natwarja we lubosći.]

Jan 4, 19–26

V
19 Samariska

žónska praji Jezusej: Knježe, ja widźu, zo sy profeta. 20 Naši wótcojo su so
na tutej horje modlili, a wy prajiće, zo je w Jerusalemje to městno, hdźež ma so modlić.
21 Jezus praji jej: Žónska, wěr mi, hodźina přińdźe, zo so ani na tutej horje ani
w Jerusalemje k Wótcu njebudźeće modlić. 22 Wy njewěsće, k čemu so modliće; my pak
wěmy, k čemu so modlimy; přetož zbóžnosć přińdźe wot Židow. 23 Ale hodźina přińdźe
a je hižo nětk, zo budźeja so prawi modlerjo k Wótcej modlić w duchu a w prawdźe;
přetož Wótc chce tajkich modlerjow měć. 24 Bóh je duch, a kotřiž so k njemu modla,
dyrbja so w duchu a w prawdźe k njemu modlić.
25 Žónska praji jemu: Ja wěm, zo Mesias přińdźe, kotremuž rěkaju Chrystus. Hdyž wón
přińdźe, budźe nam wšitko připowědać. 26 Jezus praji jej: Ja sym tón, kiž z tobu rěču.

Jap. 2, 22–23. 32–33. 36–39

VI
Pětr rěčeše: 22 Wy israelscy mužojo, słyšće tute słowa: Jezusa z Nacareta, wot Boha
mjez wami wopokazaneho ze skutkami a dźiwami a znamjenjemi, kotrež Bóh přez
njeho činješe mjez wami, kaž to sami wěsće, 23 teho, kotryž bu po Božej wobzamknjenej
radźe a předwidźiwosći podaty, teho sće wy přez ruku pohanow na křiž přibili a morili.
32 Tuteho Jezusa je Bóh zbudźił; teho smy my wšitcy swědkojo. 33 Hdyž je nětk přez
Božu prawicu powyšeny a dóstał slubjeneho swjateho Ducha wot Wótca, je wón teho
wulał, kaž tu widźiće a słyšiće. 36 Tuž njech nětk cyły israelski dom z wěstosću wě, zo je
Bóh tuteho Jezusa, kotrehož sće wy křižowali, za Knjeza a Chrystusa postajił. 37 Jako
pak to słyšachu, dźěše jim to přez wutrobu a prajichu Pětrej a druhim japoštołam: Wy
mužojo, lubi bratřa, što mamy činić? 38 Pětr rjekny jim: Čińće pokutu a daj so kóždy křćić
na mjeno Jezusa Chrystusa k wodawanju swojich hrěchow, tak dóstanjeće dar swjateho
Ducha. 39 Přetož wam a wašim dźěćom płaći slubjenje, a wšitkim, kiž su daloko, tak
wjele kaž jich Knjez, naš Bóh, powoła.
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Swjedźeń swjateje Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Swjaty, swjaty, swjaty je Knjez Cebaot, wšitke kraje su jeho česće połne.

Jezaja 6, 3

MODLITWA
1. Wěčny, trojjenički Božo, kiž sy nas stworił, wumóžił a swjećił, tebje prosymy:
Rozswěć nas, zo spóznawamy twoje potajnstwa a we wěčnosći twoju krasnosć wot
wobliča k wobliču. Přetož ty, Wótče a Syno a swjaty Ducho, sy žiwy a knježiš wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, Stworićelo njebjesow a zemje, ty sy Knjez nad cyłym swětnišćom. Ty sy so
w swojim Synu Jezusu Chrystusu zjewił jako Wumóžnik. Twój Duch je we nas a dawa
nam nowe žiwjenje. Daj swojej lubosći, přećelnosći a miłosći přiběrać w našim žiwjenju.
Tebi, trojjeničkemu Bohu, budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 11. stawje

[32 Bóh je wšitkich do njeposłušnosće zapřijał, zo by so nade wšěmi
smilił.]
33 Ow, kajka hłubokosć bohatstwa, woboje, mudrosće a Božeho
póznaća! Kak njezapřijomne su jeho sudźenja a njewuslědźomne jeho
puće! 34 Přetož »štó je mysl Knjeza póznał, abo štó je jeho radźićel
był?« 35 Abo »štó je jemu što prjedy dał, zo by Bóh jemu to wotpłaćił?«
36 Přetož wot njeho a přez njeho a k njemu su wšitke wěcy. Jemu budź
česć hač do wěčnosće! Hamjeń.

Rom. 11, [32] 33–36
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SĆENJE
I
pola Jana na 3. stawje
1 Čłowjek

běše mjez farizejskimi z mjenom Nikodemus, wyši mjez
Židami.
přińdźe k Jezusej w nocy a rjekny jemu: „Mištrje, my
wěmy, ty sy wučer, wot Boha přišoł; přetož nichtó njemóže znamjenja
činić, kotrež ty činiš, chibazo by Bóh z nim był.“ 3 Jezus wotmołwi a
praji jemu: „Zawěrnje, zawěrnje, ja praju ći: Jelizo so něchtó znowa
njenarodźi, njemóže Bože kralestwo wohladać.“ 4 Nikodemus rjekny
jemu: „Kak móže so čłowjek narodźić, hdyž je stary? Móže da zaso do
žiwota swojeje maćerje hić a so narodźić?“ 5 Jezus wotmołwi:
„Zawěrnje, zawěrnje, ja praju ći: Jelizo so štó narodźi z wody a Ducha,
njemóže do Božeho kralestwa přińć. 6 Štož je so z ćěła narodźiło, to je
ćěło; štož je so z Ducha narodźiło, to je duch. 7 Njedźiwaj so, zo sym
tebi prajił: Wy dyrbiće so znowa narodźić. 8 Wětr duje, hdźež chce, a
jeho šumjenje słyšiš, ale njewěš, zwotkel přichadźa a hdźe dźe. Tak je
pola kóždeho, kiž je so z Ducha narodźił.“
[9 Nikodemus wotmołwi a rjekny jemu: „Kak móže so to stać?“ 10 Jezus
wotmołwi a praji jemu: „Sy ty wučer w Israelu a njewěš to? 11 Zawěrnje,
zawěrnje, ja praju ći: Štož wěmy, wo tym rěčimy, a štož smy widźeli,
wo tym swědčimy; wy pak naše swědčenje njepřijimaće. 12 Hdyž wam
wo zemskich wěcach rěču, wy njewěriće, kak byšće wěrili, hdy bych
wam wo njebjeskich wěcach rěčał? 13 Nichtó njeje stupił do njebjes
chiba tón, kiž je z njebjes dele přišoł, čłowski Syn.
14 A kaž je Mójzas hada w pusćinje powyšił, tak dyrbi tež Syn čłowjeka
powyšeny być, 15 zo bychu wšitcy, kiž do njeho wěrja, wěčne žiwjenje
měli.“]
2 Tón

Jan 3, 1–8 [9–15]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jezaja 6, 1–13

III
1 W lěće, jako kral Uzija wumrě, widźach ja Knjeza na wysokim a pozběhnjenym stole

sedźo, a jeho wobrub napjelni tempel. 2 Serafy stejachu wyše njeho. Kóždy měješe šěsć
křidłow: Z dwěmaj přikrywachu swoje wobličo, z dwěmaj přikrywachu swojej noze a
z dwěmaj lećachu. 3 A jedyn druhemu wołajo rjekny: „Swjaty, swjaty, swjaty je Knjez
Cebaot, wšitke kraje su jeho česće połne!“ 4 A prohi zaržachu wot hłosa jich wołanja, a
tempel bě połny kada. 5 Na to prajach: „Běda mi, ja zahinu, přetož mam nječistej hubje a
bydlu mjez ludom, kiž ma nječistej hubje, přetož sym krala, Knjeza Cebaota, ze
swojimaj wočomaj widźał.“
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6 Tuž

přileća jedyn ze serafow ke mni a měješe žehliwe wuhlo w ruce, kotrež wza
z klěšćemi z wołtarja, 7 a dótkny so mojeho erta a praji: „Hlej, z tym stej so twojej hubje
dótknyłoj, zo by twoja wina wot tebje wzata była a twoje hrěchi wodate.“ 8 A słyšach
Knjezowy hłós, kiž praji: „Koho dyrbju pósłać? Štó chce naš posoł być?“ Ja pak
rjeknych: „Tu sym, pósćel mje!“ 9 A wón praji: „Dźi a rjekń tutemu ludu: Posłuchajće a
njerozumće, hladajće a njepóznajće! 10 Stwjerdź wutrobu tuteho luda a zatykaj jich wuši
a zalěp jich woči, zo bychu ze swojimaj wočomaj njewidźeli ani njesłyšeli ze swojimaj
wušomaj a ze swojej wutrobu njezrozumili a so njewobroćili a njebyli wustrowjeni.“ 11 Ja
pak rjeknych: „Knježe, kak dołho?“ Wón praji: „Doniž města puste budźa, bjez
wobydlerjow, a chěže bjez čłowjekow a wšón kraj pusty budźe. 12 Přetož Knjez
rozehnaje ludźi daloko a kraj jara zapusći. 13 Hdyž tež jenož dźesaty dźěl w kraju
wostanje, budźe znowa zničeny kaž dub a lipa, wot kotrejuž wostanje zdónk. Tajki
zdónk budźe swjate symjo.“

Efez. 1, 3–14

IV
3 Chwaleny

budź Bóh, Wótc našeho Knjeza Jezusa Chrysta, kiž je nas žohnował ze
wšěm duchownym požohnowanjom w njebjesach přez Chrystusa. 4 Přetož we nim je
nas wuzwolił do załoženja swěta, zo bychmy byli swjeći a bjez poroka před nim; 5 w
swojej lubosći je wón nas postajił, zo bychmy jeho dźěći byli přez Jezusa Chrystusa po
spodobanju jeho wole, 6 ke chwalbje jeho krasneje hnady, z kotrejž je nas wobhnadźił
w lubowanym.
7 W nim mamy wumóženje přez jeho krej, hrěchow wodaće, po bohatstwje jeho hnady,
8 z kotrejž je nas bohaće wobdarił we wšěm rozumje a mudrosći. 9 Přetož Bóh je nam
potajnstwo swojeje wole wědźeć dał po swojej radźe, kotruž běše postajił w Chrystusu,
10 zo by ju wuwjedł, hdy by čas dopjelnjeny był, zo bychu wšitke wěcy zhromadźene
byłe w Chrystusu, štož je w njebjesach a na zemi.
11 We nim smy wuzwoleni namrěwcy, kiž smy po wotmyslenju teho, kiž čini wšitke wěcy
po radźe swojeje wole, 12 zo bychmy my, kiž smy prjedy nadźiju měli na Chrystusa,
něšto byli ke chwalbje jeho krasnosće.
13 W nim sće tež wy, kiž sće słyšeli słowo prawdy, mjenujcy ewangelij wo wašej
zbóžnosći – we nim sće tež wy, jako k wěrje přińdźešće, zazyglowani ze swjatym
Duchom, kiž je slubjeny, 14 kotryž je zawdawk našeho namrěwstwa, k našemu
wumóženju, zo bychmy jeho wobsydstwo byli ke chwalbje jeho česće.

4. Mójz. 6, 22–27

V
22 Knjez

rěčeše z Mójzasom a praji: 23 Rjekń Aaronej a jeho synam a praj: Tak dyrbiće
israelskim dźěćom rěčeć, hdyž budźeće je žohnować:
24 Knjez požohnuj tebje
a zwarnuj tebje;
25 Knjez rozswěć swoje wobličo nad tobu
a budź tebi hnadny;
26 Knjez pozběhń swoje wobličo na tebje
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27 Přetož

a daj tebi měr.
wy dyrbiće moje mjeno na israelske dźěći kłasć, zo bych je žohnował.

2. Kor., 13, 11 [12] 13

VI
11 Wjeselće

so, budźće dokonjani, napominajće so, budźće jenakeje mysle, dźeržće
měr! A Bóh lubosće a měra budźe z wami. [12 Postrowće so mjez sobu ze swjatym
wokošenjom. Wšitcy swjeći was strowja.] 13 Hnada našeho Knjeza Jezusa Chrystusa a
Boža lubosć a dostatk swjateho Ducha budź z wami wšěmi!
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1. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Chrystus praji: Štóž was posłucha, tón posłucha mje; a štóž was zacpěje, tón zacpěje
mje.

Lukaš 10, 16

MODLITWA
1. Knježe, naš Božo, ty sy sylnosć wšitkich, kiž so tebi dowěrjeja. Prosymy će, dokelž
jako hrěšni čłowjekojo bjez tebje ničo njezamóžemy, zo by nam pomhał, twoje kaznje
dźeržeć a našemu blišemu słužić. Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza, kiž je z tobu
a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo, ty nježadaš sej jenož lubosć, ale nas lubuješ a sy wšěm wěčna
lubosć. Tebje prosymy, zo by sćerpnosć měł z nami, hdyž smy bjez lubosće, a zo by
nam dał swojeho Ducha, kiž nas wobnowi a mjezsobu zwjaza. Chwalena budź twoja
lubosć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Jana na 4. stawje
16 Bóh

je lubosć, a štóž w lubosći wostanje, tón wostanje w Bohu a
Bóh w nim. 17 Na tym so lubosć dokonja pola nas, zo bychmy
dowěrjenje měli na sudnym dnju; přetož kaž wón je, tak smy tež my na
tutym swěće. 18 Bojosć njeje w lubosći, ale dokonjana lubosć wućěri
bojosć; přetož bojosć so chostanja strachuje. Štóž pak so boji, njeje
dokonjany w lubosći. 19 Lubujmy jeho, přetož wón je nas prjedy
lubował. 20 Hdyž štó rjeknje: Ja lubuju Boha, a hidźi swojeho bratra,
tón je łhar. Přetož štóž swojeho bratra njelubuje, kotrehož widźi, kak
móže tón Boha lubować, kotrehož njewidźi? 21 A tu přikaznju mamy
wot njeho, zo tón, kiž Boha lubuje, ma tež swojeho bratra lubować.

1. Jan 4, 16b–21
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 16. stawje
19 Jezus

praješe: „Běše bohaty muž, tón drasćeše so z pupurom a
z drohim płatom a měješe so wšědnje derje w krasnym wjeselu.
20 Běše pak chudy z mjenom Lacarus, tón ležeše před jeho durjemi
połny brjodow 21 a žadaše, so nasyćić z tym, štož z blida bohateho
padaše; k temu přińdźechu tež psy a lizachu jeho brjody. 22 Poda so
pak, zo chudy muž wumrě, a jeho donjesechu jandźeljo do
Abrahamoweho klina. Bohaty muž pak tež zemrě a bu pohrjebany.
23 Jako bě nětk w kraju mortwych, pozběhny swojej woči we swojej
bědźe a wuhlada Abrahama nazdala a Lacara w jeho klinje. 24 A wón
wołaše: Wótče Abrahamje, smil so nade mnu a pósćel Lacara, zo by
wón kónčk swojeho porsta we wodźe womačił a chłodźił mój jazyk;
přetož ćerpju čwělu w tutych płomjenjach. 25 Abraham pak rjekny:
Spomń, syno, zo sy swoje dobre dóstał w swojim žiwjenju, ale Lacarus
porno temu złe. Nětk je wón tu troštnje, a ty so čwěluješ. 26 A wyše
teho je mjez nami a wami wulka hłubina, zo nichtó, kiž chcył wot tudy
přeńć k wam, to njemóže, a tež nichtó wot was k nam njemóže. 27 Tuž
rjekny wón: Tak će prošu, wótče, zo by ty jeho pósłał do doma mojeho
nana; 28 přetož mam hišće pjeć bratrow, tych dyrbjał warnować, zo
njebychu tež woni přišli na tuto městno čwěle. 29 Abraham rjekny: Woni
maja Mójzasa a profetow; njech tych posłuchaja. 30 Wón pak praji: Ně,
wótče Abrahamje, ale hdy by štó z mortwych k nim přišoł, bychu
pokutu činili. 31 Wón rjekny jemu: Jeli njeposłuchaju Mójzasa a
profetow, njebudźeja so tež přeswědčić dać, hdy by štó z mortwych
stanył.

Lukaš 16, 19–31

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 5, 39–47

III
Jezus rěčeše Židam: 39 Wy pytaće w Pismje, přetož měniće, zo maće wěčne žiwjenje
w nim, a wone je, kiž wo mni swědči; 40 ale nochceće ke mni přińć, zo byšće žiwjenje
měli.
41 Njepřijimuju chwalbu wot čłowjekow, 42 ale znaju was, zo Božeje lubosće w sebi
nimaće. 43 Ja sym přišoł w mjenje swojeho Wótca, a wy mje njepřijimaće. Přińdźe-li
druhi w swojim mjenje, teho budźeće přijimać. 44 Kak móžeće wěrić, kiž přijimaće jedyn
wot druheho česć a česć wot jeničkeho Boha njepytaće?
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45 Njemyslće

sebi, zo ja was před Wótcom wobskoržu; jedyn je, kiž was wobskoržuje:
Mójzas, na kotrehož swoju nadźiju złožiće. 46 Hdy byšće Mójzasej wěrili, byšće tež mi
wěrili, přetož wón je wo mni pisał. 47 Jeli pak jeho pismam njewěriće, kak chceće mojim
słowam wěrić?

Jeremija 23, 16–29

IV
16 Tak

praji Knjez Cebaot: Njesłuchajće na słowa profetow, kiž wam wěšća! Woni was
zjebaja; dokelž wam připowědaja widźenja swojeje wutroby a nic z erta Knjeza. 17 Woni
rjeknu tym, kiž słowo Knjeza zacpěwaja: Wam póńdźe so derje –, a wšitkim, kiž chodźa
w zasakłosći swojeje wutroby, praja woni: Na was njezbože njepřińdźe. 18 Štó pak je
w radźe Knjeza był, zo by widźał a słyšał jeho słowo? Štó je na jeho słowo kedźbował a
je jo słyšał? 19 Hlej, wichor Knjeza přińdźe z hněwom a wulke njewjedro wusypa so na
hłowu bjezbóžnych. 20 A Knjezowy hněw so njewotwobroći, doniž njeje sčinił a dokonjał,
štož na mysli ma; w poslednim času to derje spóznajeće.
21 Njepósłach profetow, a woni tola běhaja; ja njerěčach z nimi, a woni tola wěšća.
22 Hdy bychu w mojej radźe byli, bychu moje słowa mojemu ludej prědowali, zo bychu
jón wot złeho puća a wot złósće jich skutkow wotwjedli. 23 Sym ja nětk Bóh, kiž je blisko,
praji Knjez, a njejsym tež Bóh, kiž je daloko? 24 Měniš ty, zo móže so něchtó přede mnu
w potajnosći chować, zo bych jeho njewidźał? praji Knjez. Njejsym ja tón, kiž njebjo a
zemju napjelnja? praji Knjez.
25 Słyšu derje, što profeća praja, kiž w mojim mjenje łžě wěšća a praja: Mi je so dźało,
mi je so dźało. 26 Kak dołho budźe hišće trać, zo profeća łžě wěšća a jebanstwo swojeje
wutroby 27 a chcedźa, zo by mój lud moje mjeno zabył jich sonow dla, kotrež jedyn
druhemu powěda, runje kaž su zabyli jich wótcojo moje mjeno Baala dla? 28 Profeta, kiž
ma sony, njech powěda sony; štóž pak moje słowo ma, njech moje słowo prawje wuči.
Kak runa so słoma pšeńcy? praji Knjez. 29 Njeje moje słowo kaž woheń, praji Knjez, a
kaž hamor, kiž skału rozbije?

Matej 9, 35–38; 10, 1 [2–4] 5–7

V
35 Jezus

chodźeše po wšěch městach a wsach, wučeše w jich synagogach a
prědowaše ewangelij wo kralestwje a hoješe wšitke chorosće a wšitke słabosće. 36 Jako
wón črjódy luda wuhlada, běše jemu jich žel; přetož woni běchu zawutleni a rozpróšeni
kaž wowcy, kiž pastyrja nimaju. 37 Tuž rjekny swojim wučomnikam: Žně su wulke, ale
dźěłaćerjow je mało. 38 Prošće tehodla Knjeza žnjow, zo by dźěłaćerjow na swoje žně
pósłał.
1 A wón zawoła swojich dwanaće wučomnikow a da jim połnomóc nad nječistymi
duchami, zo bychu je wuhonili a hojili wšitke chorosće a wšitke słabosće. [2 Mjena pak
tychle dwanaće japoštołow su te: prěni Šiman, mjenowany Pětr, a Handrij, jeho bratr;
Jakub, Cebedejowy syn, a Jan, jeho bratr; 3 Filip a Bartolomej; Tomaš a Matej, cłownik;
Jakub, Alfejowy syn, a Tadej; 4 Šiman Kananejski a Judaš Iškariot, kiž jeho přeradźi.]
5 Tychle dwanaćoch wupósła Jezus, přikaza jim a rjekny: Po pućach pohanow
njechodźće a do samariskich městow njezastupće, 6 ale dźiće radšo k zhubjenym
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wowcam israelskeho domu. 7 Dźiće pak a prědujće a prajće: Njebjeske kralestwo je so
přibližiło.

5. Mójz. 6, 4–9

VI
4 Posłuchaj,

5A

Isrealo, Knjez je naš Bóh; wón je jenički Knjez.
ty dyrbiš Knjeza,
swojeho Boha, lubować z cyłej wutrobu, z cyłej dušu a ze wšej swojej mocu. 6 A słowa,
kotrež tebi dźensa přikazuju, dyrbiš do swojeje wutroby wzać 7 a dyrbiš je swojim
dźěćom kruće přikazać a wo nich rěčeć, hdyž w swojim domje sedźiš abo po puću sy,
hdyž so lěhaš abo stawaš. 8 A ty dyrbiš je přiwjazać na swoju ruku a dyrbiš je měć za
znamjo mjez wočomaj, 9 a dyrbiš je napisać wyše swojich chěžnych durjow a na swoje
wrota.
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2. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Chrystus praji: Přińdźće ke mni wšitcy, kiž sće sprócni a wobćeženi, ja chcu was
wokřewić.

Matej, 11, 28

MODLITWA
1. Tebje, wšehomócneho Boha, prosymy: Daj swojej wosadźe swjateho Ducha, zo by
so twoje słowo přisporjało mjez nami, zo tebi słužimy we wobstajnej wěrje a
we wuznaću twojeho mjena wutrajemy hač do kónca. Přez Jezusa Chrystusa, našeho
Knjeza, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe a Božo, ty nas přeprošuješ do swojeho doma na swoje słowo a k swojemu
blidu. Tebje prosymy: Daj nam rady přebywać w twojim domje, daj našej wěrje rosć
přez prědowanje twojeho słowa a daj nam wodawanje namakać při twojim blidźe. Přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Efeziskich na 2. stawje
17 Chrystus

je přišoł a měr připowědał přez ewangelij wam, kiž běšće
zdaleni, a měr tym, kotřiž běchu blisko. 18 Přetož přez njeho mamy my
woboje w jednym Duchu přistup k Wótcej.
19 Wy njejsće nětko wjace hosćo a podróžnicy, ale byrgarjo ze
swjatymi a Boži domjacy; 20 natwarjeni na zakład japoštołow a profetow, dokelž je Jezus Chrystus róžkowy kamjeń, 21 na kotrymž cyłe
twarjenje hromadu zwjazane rosće k swjatemu templej w Knjezu.
22 Z tym so tež wy natwariće k Božemu wobydlenju w Duchu.

Efez. 2, 17–22
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 14. stawje

[15 Jedyn, kiž sobu za blidom sedźeše, rjekny Jezusej: „Zbóžny je, kiž
chlěb jě w Božim kralestwje!“]
16 Jezus praji jemu: „Čłowjek hotowaše wulku wječer a prošeše jich
wjele na nju. 17 A wupósła wotročka w hodźinje wječerje, zo by
prošenym prajił: Pójće, přetož wšitko je přihotowane. 18 A woni
počinachu wšitcy porjadu so zamołwić. Prěni rjekny jemu: Sym sej
polo kupił a dyrbju hić, zo bych jo wobhladał; prošu će, zamołw mje.
19 A druhi praji: Sym sej pjeć přahow wołow kupił a sym po puću, zo
bych sej je wobhladał; prošu će, zamołw mje. 20 A třeći rjekny: Sym so
woženił a tehodla přińć njemóžu. 21 A wotročk so wróći a powědźi to
swojemu knjezej. Tuž rozhněwa so hospodar a rjekny wotročkej:
Wuńdź hnydom na měsćanske hasy a na torhošća a přiwjedź sem
chudych a bědnych a slepych a chromych. 22 A wotročk praji: Knježe,
stało so je, štož sy přikazał, a hišće je městno tudy. 23 A knjez praji
wotročkej: Wuńdź na dróhi a k płotam a nuzuj jich, zo bychu nutř zašli,
tak zo budźe mój dom połny. 24 Ja pak praju wam, zo nichtó
z přeprošenych mužow mojeje wječerje njewoptaje.“

Lukaš 14, [15] 16–24

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 22, 1–14

III
1A

Jezus rěčeše w přirunanjach a rjekny: 2 Njebjeske kralestwo je podobne kralej,
kotryž swojemu synej kwas wuhotowa. 3 A wupósła swojich wotročkow, zo bychu
přeprošenych na kwas wołali. A woni nochcychu přińć. 4 Zaso wupósła druhich
wotročkow a praji: Powěsće prošenym: Hlej, swój wobjed sym přihotował, moje woły a
mój kormjeny skót je zarězany a wšitko je hotowe; pójće na kwas! 5 Ale woni zacpěwši
to woteńdźechu, jedyn na swoje polo, druhi na swoje wiki. 6 Někotři pak přimachu jeho
wotročkow, hanjachu a morjachu jich. 7 Jako to kral zhoni, rozhněwa so, pósła swoje
wójska a skóncowa mordarjow a spali jich město. 8 Tehdy wón swojim wotročkam praji:
Kwas wšak je hotowy, ale prošeni njeběchu teho hódni. 9 Tehodla dźiće na puće a
kohožkuli nadeńdźeće, prošće na kwas. 10 A wotročcy, wušedši na dróhi, přiwjedźechu
wšitkich, kotrychž nadeńdźechu, złych a dobrych; a blida buchu wšitke z hosćimi
wobsadźene. 11 Kral pak zastupi, zo by sebi hosći wobhladał, a wuhlada tam čłowjeka,
kiž njebě z kwasnej drastu woblečeny, 12 a rjekny jemu: Přećelo, kak sy zastupił, hdyž
nimaš kwasneje drasty? Wón pak mjelčeše. 13 Tuž rjekny kral słužownikam: Zwjazajće
jemu ruce a noze a ćisńće jeho do ćěmnosće! Tam budźe wuće a křipjenje zubow.
14 Přetož wjele je powołanych, ale mało wuzwolenych.
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1. Kor. 14, 1–3. 20–25

IV
1 Prócujće

so wo lubosć! Požadajće duchowne dary, najbóle pak wo dar profetiskeje
rěče!
štóž z jazykami rěči, tón njerěči za ludźi, ale za Boha; přetož jeho nichtó
njerozumi, ale wón rěči w duchu potajnstwow. 3 Štóž pak profetisce rěči, tón rěči ludźom
k natwarjenju a k napominanju a k troštej.
20 Lubi bratřa, w zrozumjenju njebudźće kaž dźěći, ale w złosći budźće kaž dźěći;
w zrozumjenju pak budźće dospołni. 21 W zakonju je pisane (Jezaja 28, 11. 12): »Ja
chcu z druhimi jazykami a z druhimi hubami tutemu ludej rěčeć, ale woni tež tak mje
njebudźa posłuchać, praji Knjez.« 22 Tehodla njeje rěčenje z jazykami znamjo za
wěrjacych, ale za njewěrjacych, profetiska rěč pak njeje znamjo za njewěrjacych, ale za
wěrjacych. 23 Hdy by so cyła wosada zešła na jedne městno a bychu wšitcy z jazykami
rěčeli, a bychu tež njewučeni abo njewěrjacy přišli, njebychu woni prajili, zo sće
njemudri? 24 Hdyž pak bychu wšitcy profetisce rěčeli a potom by njewěrjacy abo
njewučeny přišoł, by wón wot wšitkich pruwowany a tamany był; 25 potajnosć jeho
wutroby by zjawna była, a tak by padnył na swoje wobličo, by so k Bohu modlił a
wuznał, zo je Bóh zawěrnje mjez wami.
2 Přetož

Jezaja 55, 1–3b [3c–5]

V
1 Nětk

přińdźće k wodźe wšitcy, kotrymž chce so pić! A kotřiž pjenjez nimaće, pójće
sem, kupujće a jěsće! Pójće sem a kupujće bjez pjenjez a darmo wino a mloko.
2 Čehodla płaćiće wy pjenjezy za to, štož chlěb njeje, a hórku zasłužbu za to, štož
njenasyći? Posłuchajće tola na mnje, tak budźeće dobre jěsć a wuběrne wužiwać.
3 Nachilće swojej wuši sem a přińdźće ke mni! Posłuchajće, tak budźeće žiwi!
[Přetož chcu z wami wěčny slub sčinić, wam wobstajnu hnadu Dawidowu dać. 4 Hlej, ja
sym jeho ludam za swědka dał, jim za wjercha a za wučerja. 5 Hlej, ty budźeš pohanow
wołać, kotrychž njeznaješ, a pohanjo, kiž tebje njeznaja, k tebi přiběhnu Knjeza, twojeho
Boha, a swjateho Israela dla, kiž tebje překrasni.]

1. Kor. 9, 16–23

VI
16 Zo

ja ewangelij prěduju, teho nimam so chwalić. To je moja winowatosć. A běda mi,
jeli ewangelij njeprěduju! 17 Hdyž ja to činju zwólniwje, mam mzdu, hdyž pak nuzowany,
tak je mi tola zastojnstwo poručene. 18 Što je nětk moja mzda? Zo prěduju ewangelij
darmo a njewužiwam swojeho prawa z ewangelija.
19 Hačrunjež sym swobodny wot wšitkich, sym so tola sam wšitkim za wotročka sčinił,
zo bych mnohich dobył. 20 Židam sym so kaž Žid sčinił, zo bych Židow dobył. Tym, kotřiž
su pod zakonjom, sym so sčinił kaž pod zakonjom – hačrunjež pod zakonjom njejsym –,
zo bych tych dobył, kotřiž su pod zakonjom. 21 Tym, kotřiž su bjez zakonja, sym so
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sčinił, kaž bych był bjez zakonja – hačrunjež před Bohom njejsym bjez zakonja, ale sym
w Chrystusowym zakonju –, zo bych dobył tych, kiž su bjez zakonja. 22 Tym słabym sym
so słaby sčinił, zo bych słabych dobył. Wšitkim sym so wšo sčinił, zo bych na kóždežkuli
wašnje někotrych wumóhł. 23 To wšitko pak činju ewangelija dla, zo bych ja to same tež
dóstał.
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3. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Syn čłowjeka je přišoł, zo by pytał a zbóžne sčinił, štož je zhubjene.

Lukaš 19, 10

MODLITWA
1. Ow Božo, škitarjo wšitkich, kotřiž so tebi dowěrjeja, spožč nam, zo bychmy z twojej
pomocu tak žiwi byli, zo njebychmy wěčne žiwjenje zhubili. Přez Jezusa Chrystusa,
našeho Knjeza, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.
2. Smilny Božo, ty pytaš wšitkich čłowjekow, kiž su so wotwobroćili wot tebje. Dokelž tež
nas pytaš, prosymy će: Měj sćerpnosć z nami, doniž twój ewangelij njepřiwzamy a žiwi
njejsmy w twojej lubosći. Tebi budź za wšo dźak. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Timoteja na 1. stawje
12 Dźakuju

so našemu Knjezej Chrystusej Jezusej, kiž je mje mócneho
sčinił a za swěrneho měł a mje postajił za słužbu, 13 hačrunjež běch
prjedy hanjer a přesćěhar a wusměšowar; ale mi je so smilnosć
dóstała, přetož sym jednał njewědomje we njewěrje. 14 Přibywała pak
je ćim bóle hnada našeho Knjeza z wěru a z lubosću, kotraž je w
Chrystusu Jezusu. 15 Zawěsće wěrne a hódne wěry je słowo, zo je
Chrystus Jezus do swěta přišoł, hrěšnikow zbóžnych sčinić, mjez
kotrymiž sym ja prěni. 16 Tehodla je so mi smilnosć dóstała, zo by
Jezus Chrystus najprjedy na mni wopokazał wšitku sćerpliwosć za
přikład tym, kiž maja do njeho wěrić, zo bychu wěčne žiwjenje
namakali. 17 Bohu pak, wěčnemu kralej, njezachodnemu a
njewidźomnemu, kiž sam Bóh je, budź česć a chwalba hač do
wěčnosće. Hamjeń!

1. Tim. 1, 12–17
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 15. stawje
1 Wšelacy

cłownicy a hrěšnicy so Jezusej přibližowachu, zo bychu na
njeho słuchali. 2 A farizejscy a pismawučeni mórkotachu a dźachu:
„Tón přijimuje hrěšnikow a jě z nimi.“ 3 Wón pak praješe jim tole
přirunanje a rjekny: 4 „Kotry čłowjek je mjez wami, kiž ma sto wowcow,
a hdyž wón jednu z nich zhubi, by dźewjećadźewjećdźesat njewostajił
w pusćinje a njechodźił za zhubjenej, doniž ju njenamaka? 5 A hdyž je
ju namakał, połoži ju z wjesełosću na swojej ramjeni. 6 A hdyž domoj
přińdźe, zawoła swojich přećelow a susodow a rjeknje jim: Wjeselće so
ze mnu; přetož sym namakał swoju wowcu, kotraž běše so zhubiła.
7 Praju wam: Tak budźe wjesełosć w njebjesach nad jednym
hrěšnikom, kiž so pokući, wjetša hač nad dźewjećadźewjećdźesat
prawymi, kotřiž pokuty njetrjebaju.
[8 Abo kotra žónska, kiž ma dźesać drachmow a jednu zhubi,
njezaswěći swěčku a chěžu njemjeće a swěru njepyta, doniž ju
njenamaka? 9 A hdyž je ju namakała, zawoła swoje přećelki a susodki
a rjeknje: Wjeselće so ze mnu, přetož sym swoju drachmu namakała,
kotruž běch zhubiła.
10 Runje tajka, praju wam, budźe wjesełosć před Božimi jandźelemi
nad jednym hrěšnikom, kiž so pokući.“]

Lukaš 15, 1–7 [8–10]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 15, 1–3. 11b–32

III
1 Wšelacy

2A

cłownicy a hrěšnicy so Jezusej přibližowachu, zo bychu na njeho słuchali.
farizejscy a pismawučeni mórkotachu a dźachu: Tón přijimuje hrěšnikow a jě z nimi.
3 Wón pak praješe jim tole přirunanje a rjekny:
11b Jedyn čłowjek měješe dweju synow. 12 A młodši praji nanej: Nano, daj mi dźěl
zamóženja, kotryž mi słuša. A wón rozdźěli jimaj wobsydstwo. 13 A krótko po tym zebra
młódši syn wšitko a ćehnješe do dalokeho kraja; a tam swoje kubło přečini z
njeporjadnym žiwjenjom. 14 Jako pak běše wšitko přečinił, nasta wulka drohota po
tamnym kraju, a wón poča tradać. 15 A wón woteńdźe a přistaji so pola wobydlerja
tamneho kraja, a tón pósła jeho na swoje polo, zo by swinje pasł. 16 A jemu so chcyše,
swój brjuch napjelnić z trukami, kotrež swinje žerjechu, a nichtó jemu je njedawaše.
17 Tuž dźěše do sebje a praji: Kelko dźěłaćerjow mojeho nana ma chlěba dosć, a ja hłód
tradam. 18 Ja chcu woteńć a póńdu k swojemu nanej a rjeknu: Nano, sym hrěšił přećiwo
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njebjesam a před tobu. 19 Ja njejsym wjace hódny, zo bych twój syn rěkał. Sčiń mje za
jedneho ze swojich dźěłaćerjow. 20 A wón stany a dźěše k swojemu nanej. Jako pak
běše hišće daloko, wuhlada jeho jeho nan, a jemu běše jeho žel; běžeše a padźe jemu
wokoło šije a wokoši jeho. 21 Syn pak praji jemu: Nano, sym hrěšił přećiwo njebjesam a
před tobu. Ja njejsym wjace hódny, zo bych twój syn rěkał. 22 Ale nan rjekny swojim
wotročkam: Spěšnje přinjesće najlěpšu drastu a woblečće jeho a dajće pjeršćeń na jeho
ruku a črije na jeho noze 23 a přiwjedźće kormjene ćelo a zarězajće jo; jěsmy a
wjeselmy so. 24 Přetož tutón mój syn běše mortwy a je zaso wožiwił, wón bě zhubjeny a
je so zaso namakał. A woni zawjeselichu so.
25 Jeho starši syn pak běše na polu. Hdyž so domoj přibližowaše, wusłyša spěwanje a
rejwanje. 26 A zawoła jedneho ze swojich wotročkow a wopraša so, što to je. 27 Tón pak
rjekny jemu: Twój bratr je přišoł, a twój nan je kormjene ćelo zarězał, dokelž je jeho
stroweho zaso dóstał. 28 Tuž so wón rozhněwa a njechaše nutř hić, ale jeho nan
wuńdźe a prošeše jeho. 29 Wón pak wotmołwi a praji nanej: Hlej, telko lět słužu tebi a
njejsym nihdy twoju přikaznju přestupił. Mi njejsy nihdy kózlika dał, zo bych ze swojimi
přećelemi wjesoły był. 30 Nětk pak, hdyž je tutón twój syn přišoł, kiž je swoje mětki z
kurwami přepraskał, sy jemu kormjene ćelo zarězał. 31 Wón pak rjekny jemu: Mój syno,
ty sy přeco při mni, a wšitko, štož je moje, je twoje. 32 Ty pak dyrbjał so wjeselić a so
radować, přetož twój bratr běše mortwy a je zaso wožiwił, wón bě zhubjeny a je so zaso
namakał.

1. Jan. 1, 5–2, 6

IV
5 To

je poselstwo, kotrež smy wot njeho słyšeli a wam připowědamy: Bóh je swětło a
žana ćěmnosć we nim njeje. 6 Jeli prajimy, zo mamy zhromadnosć z nim, a chodźimy w
ćěmnosći, to łžimy a nječinimy prawdu. 7 Jeli pak w swětle chodźimy, kaž je wón w
swětle, tak mamy mjez sobu zhromadnosć, a krej Jezusa Chrystusa, jeho Syna, nas
wučisći wot wšitkeho hrěcha. 8 Jeli prajimy, zo žaneho hrěcha nimamy, zjebamy so
sami, a prawda njeje we nas. 9 Jeli pak swoje hrěchi wuznawamy, tak je wón swěrny a
sprawny, zo nam hrěchi wodawa a nas wot wšitkeje njeprawdosće wučisći. 10 Jeli
prajimy, zo njejsmy hrěšili, činimy jeho za łharja, a jeho słowo njeje we nas.
2,1 Moje dźěći, tole wam pisam, zo njebyšće hrěšili. A jeli štó hrěši, tak mamy tola
rěčnika pola Wótca, Jezusa Chrystusa, kiž je sprawny. 2 A wón je zjednanje za naše
hrěchi, nic pak jenož za naše, ale tež za te cyłeho swěta. 3 A při tym wěmy, zo jeho
znajemy, jeli jeho kaznje dźeržimy. 4 Štóž praji: Ja jeho znaju, a njedźerži jeho kaznje, je
łhar, a w tajkim njeje wěrnosć. 5 Štóž pak jeho słowo dźerži, w tym je Boža lubosć
zawěrnje dokonjana. Na tym póznajemy, zo smy we nim. 6 Štóž praji, zo we nim
wostawa, tón ma tež žiwy być, kaž je wón žiwy był.

Lukaš 19, 1–10

V
1 Jezus

dźěše do Jericha a dźěše přez njón. 2 A hlej, tam běše muž z mjenom Cacheus;
tón bě wyši cłownik a bě bohaty. 3 A wón žadaše sebi Jezusa wohladać, štó by wón był,
a njemóžeše to před ludom, přetož bě małeje postawy. 4 A wón běžeše doprědka a
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zalěze na lěsny figowc, zo by jeho widźał, přetož tam měješe wón nimo hić. 5 A jako
přińdźe Jezus k temu městnu, pohlada horje a rjekny jemu: Cachejo, zalěz ruče dele,
přetož dyrbju dźensa w twojim domje wostać. 6 A wón zalěze ruče dele a přija jeho z
wjeselom. 7 Jako woni to widźachu, mórkotachu wšitcy, zo zańdźe pola hrěšnika na
hospodu. 8 Cacheus pak přistupi ke Knjezej a praji: Hlej, Knježe, połojcu swojeho kubła
dam chudym; a sym-li někoho zjebał, dam to štyri króć zaso. 9 Jezus pak rjekny jemu:
Dźensa je so tutemu domu zbože dóstało, dokelž je tež wón Abrahamowy syn. 10 Přetož
Syn čłowjeka je přišoł, zo by pytał a zbóžne sčinił, štož je zhubjene.

Hezekiel 18, 1–4.21–24.30–32

VI
1 Słowo

2 Što

Knjeza sta so mi:
maće do přisłowa w israelskim kraju: »Wótcojo su kisałe
kiće jědli, a zubam dźěći su so łoskobizny sčiniłe«? 3 Tak wěrnje kaž sym ja žiwy, praji
Bóh, Knjez, tajke přisłowo njesmě wjace być mjez wami w Israelu. 4 Hlej, wšitcy
čłowjekojo su moji; kaž nanojo tak su tež synojo moji. Kóždy, kiž hrěši, dyrbi wumrěć.
21 Hdyž pak so bjezbóžny wobroći wot wšitkich swojich hrěchow, kotrež je činił, a dźerži
wšitke moje kaznje a wukonja prawo a prawdosć, tak dyrbi žiwy być a njewumrěć.
22 Žanych jeho přestupjenjow, kotrež je činił, njebudźe spomnjene, ale budźe žiwy
prawdosće dla, kotruž je činił. 23 Měniš, zo mam spodobanje na smjerći bjezbóžneho,
praji Knjez, a nic wjele bóle, zo by so wobroćił wot swojich pućow a žiwy był? 24 A hdyž
so prawy wotwobroći wot swojeje prawdosće a čini njeprawdu a wukonja wšitke
hroznosće, kotrež bjezbóžny čini, dyrbjał tón žiwy być? Wšitkeje jeho prawdosće, kotruž
je činił, njebudźe spomnjene, ale w swojim přestupjenju a hrěchu, kotrejž je činił, dyrbi
wón wumrěć.
30 Tehodla chcu ja was sudźić, wy z israelskeho doma, kóždeho po jeho pućach, praji
Bóh Knjez. Wotwobroćće so a wróćće so wot wšitkich swojich přestupjenjow, zo
njebyšće přez nje do winy padnyli. 31 Ćisńće wot so wšitke swoje přestupjenja, kotrež
sće skućili; a čińće sebi nowu wutrobu a noweho ducha. Čehodla chceće wumrěć, wy z
israelskeho doma? 32 Přetož ja nimam spodobanje na smjerći mrějaceho, praji Bóh
Knjez. Tehodla wotwobroćće so, a budźeće žiwi.
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4. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO
Kóždy njech njese druheho wobćežnosć, tak wy Chrystusowy zakoń dopjelniće.

Gal. 6, 2

MODLITWA
1. Wšehomócny Božo, ty chceš křesćanstwo přez swojeho Ducha wobnowić a wodźić.
Spožč nam, zo bychmy tebi słužili we wobstajnej wěrje a posłušnosći a tak twój zakoń
dopjelnili. Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom
žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Smilny, swěrny Božo, ty wodawaš nam hrěšnikam wšědnje našu winu a chceš, zo
bychmy tež my sej mjez sobu wodawali. Wobnow naše twjerde wutroby, zo bychmy
mjez sobu smilni byli a wujednanje, kotrež ty nam dawaš, přiwzali w swojim žiwjenju.
Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 14. stawje
10 Što

sudźiš swojeho bratra? Abo ty, što zacpěwaš swojeho bratra?
My wšitcy budźemy so stajić před Boži sudny stoł. 11 Přetož je
napisane: »Tak wěsće kaž sym ja žiwy, praji Knjez, přede mnu budźa
so poklakować wšitke kolena, a wšitke jazyki budźa Boha wuznawać.«
12 Tuž budźe nětk kóždy z nas sam za sebje so Bohu zamołwić
dyrbjeć. 13 Tehodla njesudźmy wjace jedyn druheho, ale radšo
hladajće, zo njebyšće bratrej postork byli abo pohóršk.

Rom. 14, 10–13

SĆENJE
I
pola Lukaša na 6. stawje
36 Jezus

a

rjekny: „Budźće smilni, kaž je waš Wótc smilny. 37 A njesudźće
njebudźeće sudźeni. Njezatamajće a njebudźeće zatamani.
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Wodajće, a wam budźe wodate. 38 Dawajće, a wam budźe date. Dobra,
natłóčena, střasena a kopata měra so wam do wašeho klina da. Přetož
z tej měru, z kotrejž wy měriće, budźeće so wy zaso měrić.“
39 Wón pak praješe jim tež přirunanje: „Móže slepy slepemu puć
pokazać? Njepadnjetaj wobaj do jamy? 40 Wučomnik njeje wyše
swojeho mištra. Dospołny je kóždy, hdyž je kaž jeho mišter. 41 Što pak
widźiš třěsku we wóčku swojeho bratra, a hrjady w swojim wóčku
njepytnješ? 42 Kak móžeš rjec swojemu bratrej: Bratře, njech tebi
třěsku z twojeho wóčka wućahnu, a sam njewidźiš hrjady w swojim
wóčku? Ludako, wućehń prjedy hrjadu ze swojeho wóčka a potom
hladaj, zo by třěsku z wóčka swojeho bratra wućahnył.“

Lukaš 6, 36–42

PRĚDOWANSKE TEKSTY
1. Mójz. 50, 15–21

III
15 Jozefowi

bratřa bojachu so w Egyptowskej, jako bě jich nan wumrěł, a rěčachu:
„Snadź budźe Jozef nam zły a zapłaći nam wšitku złósć, kotruž smy jemu načinili.“
16 Tehodla dachu jemu powědźić: „Twój nan poruči před swojej smjerću a rjekny: 17 Tak
prajće Jozefej: Wodaj swojim bratram přestupjenje a jich hrěch, zo su tak zlě z tobu
činili. Nětk wodaj přestupjenje nam, słužownikam Boha twojeho nana!“ Jozef pak
płakaše, jako woni to jemu rěčachu. 18 A jeho bratřa přińdźechu a padnychu před nim
dele a rjeknychu: „Hlej, my smy twoji wotročcy.“ 19 Jozef pak rjekny jim: „Njebojće so!
Sym da ja na Božim městnje? 20 Wy sće zlě ze mnu měnili, ale Bóh je derje měnił, zo by
činił to, štož dźensa widźiće, zo je při žiwjenju zdźeržał wulki lud. 21 Tehodla njebojće so
wjace. Ja chcu was a waše dźěći zežiwić.“ A wón troštowaše jich a rěčeše luboznje z
nimi.

1. Pětr. 3, 8–15a [15b–17]

IV
8 Budźće

wšitcy jenakeje mysle, sćerpliwi, bratrowscy, smilni, pokorni. 9 Njezapłaćće
złósć ze złósću abo swarjenje ze swarjenjom, ale za to požohnujće, dokelž sće k temu
powołani, zo byšće žohnowanje namrěli. 10 Přetož »štóž chce žiwjenje lubować a dobre
dny widźeć, tón zachowaj swój jazyk, zo njeby złeho rěčał, a swoju hubu, zo njeby
ludała. 11 Wón njech so wot złeho wotwobroći a njech dobre čini; wón njech měra hlada
a za nim honi. 12 Přetož woči Knjeza hladatej na prawych, a jeho wuši słuchatej na jich
próstwu; wobličo Knjeza pak je přećiwo tym, kiž złe činja« (psalm 34, 13–17). 13 A štó je,
kiž by wam złe činić móhł, hdyž budźeće so horić za dobre? 14 A hačrunjež byšće
prawdosće dla ćerpjeli, tak sće tola zbóžni. Njebojće so jich hroženja a njestróžće so;
15 ale swjećće Knjeza Chrystusa w swojich wutrobach. [Budźće přeco přihotowani k
zamołwjenju před kóždym, kiž sebi wot was žada rozprawu wo nadźiji, kiž je we was.
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16 A

to čińće z ćichej myslu a bohabojosću; a mějće čiste swědomje, zo bychu ći, kotřiž
so na was přisłodźeja, wohańbnjeni byli, hdyž su waše dobre žiwjenje w Chrystusu
hanili. 17 Přetož je lěpje, jelizo je po Božej woli, zo byšće dobroty dla ćerpjeli dyžli złósće
dla.]

Jan 8, 3–11

V
3 Pismawučeni

a farizejscy přiwjedźechu k Jezusej žónsku, při łamanju mandźelstwa
popadnjenu, a stajichu ju srjedźa 4 a rjeknychu jemu: Mištrje, tuta žónska je so
popadnyła, runje jako mandźelstwo łamaše. 5 Mójzas pak je nam w zakonju přikazał,
tajke žónske kamjenować. A što prajiš ty? 6 To pak rěčachu woni jeho spytujo, zo bychu
jeho móhli wobskoržić. Jezus pak schili so a pisaše z porstom na zemju. 7 Jako pak
njepřestachu, so jeho prašeć, pozběhny so a praji jim: Štóž je bjez hrěcha mjez wami,
tón ćisń prěni kamjeń na nju. 8 A wón so zaso schili a pisaše na zemju. 9 Jako pak to
słyšachu, woteńdźechu woni, jedyn za druhim, započawši wot staršich; a Jezus wosta
sam ze žónskej, kiž srjedźa steješe. 10 Jezus pak so pozběhny a wopraša so jeje:
Žónska, hdźe su twoji wobskoržnicy? Njeje tebje nichtó zatamał? 11 Wona wotmołwi:
Nichtó, Knježe. A Jezus rjekny: Ani ja će njezatamam. Dźi a njehrěš wjace.

Rom. 12, 17–21

VI
17 Njepłaćće

nikomu złósć ze złósću. Starajće so wo to, štož je čestne před wšěmi
ludźimi.
móžno, tak wjele kaž na was zaleži, mějće měr ze wšěmi čłowjekami.
19 Njewjećće so sami, moji lubowani, ale dajće městno Božemu hněwu; přetož pisane je
(5. knihi Mójzasa 32, 35): »Wjećenje je moje; ja zapłaću, praji Knjez.« 20 Nawopak, »je-li
twój njepřećel hłódny, nasyć jeho; chce-li so jemu pić, napowaj jeho. Hdyž to činiš,
budźeš žehliwe wuhlo na jeho hłowu hromadźić« (přisłowa 25, 21.22). 21 Njedaj so
přewinyć wot złeho, ale přewiń złe z dobrym.
18 Je-li
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5. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO
Z hnady sće wumóženi přez wěru, a to njeje z was: Boži dar to je.

Efez. 2, 8

MODLITWA
1. Knježe Božo, njebjeski Wótče, spožč nam ducha wěrnosće a měra, zo bychmy
twojeho Syna Jezusa sćěhowali a tak žiwi byli, kaž so to jemu spodoba. Přez njeho,
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom
žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, hdyž zastupiš do našeho žiwjenja, tak spóznajemy, štó we
woprawdźitosći smy. Tehodla tebje prosymy, zo by ty sam přewinył naše přećiwjenje a
zo bychmy při tebi wostali hač do kónca našich dnjow. Tebi, Božemu Synej, budź česć
hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Korintiskich na 1. stawje
18 Słowo

wo křižu je błaznosć tym, kiž budźa zhubjeni, nam
wumóženym pak je Boža móc. 19 Přetož pisane je: »Ja chcu mudrosć
mudrych zničić a rozum rozumnych zaćisnyć.« 20 Hdźe su mudri? Hdźe
su pismawučeni? Hdźe su mudri swěta? Njeje Bóh mudrosć tuteho
swěta do błaznosće přewobroćił? 21 Dokelž swět, wobdaty z Božej
mudrosću, Boha we swojej mudrosći njespózna, lubješe so Bohu, přez
błazne prědowanje wumóžić tych, kiž wěrja. 22 Přetož Židźa požadaju
znamjenja, a Grjekojo so za mudrosću prašeja. 23 My pak prědujemy
křižowaneho Chrystusa, Židam jako pohóršk a Grjekam błaznosć,
24 tym pak, kotřiž su powołani, Židam a Grjekam, prědujemy Chrystusa
jako Božu móc a Božu mudrosć. 25 Přetož Boža błaznosć je mudriša,
dyžli čłowjekojo su, a Boža słabosć je sylniša, dyžli čłowjekojo su.

1. Kor. 1, 18–25
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 5. stawje
1 Sta

pak so, jako so lud k Jezusej ćišćeše, Bože słowo posłuchać, zo
wón při Genezaretskim jězoru steješe 2 a wuhlada dwě łódźi při brjohu
ležo; rybakojo pak běchu z njeju wustupili a płokachu swoje syće.
3 Tuž stupi wón do jedneje z łódźow, kotraž běše Šimanowa, a prošeše
jeho, zo by ju trochu wot kraja wjezł. A sedźo wučeše lud z łódźe. 4 A
hdyž běše přestał rěčeć, rjekny Šimanej: „ Wjez so na hłubinu, a
přestrějće swoje syće k łójenju!“ 5 A Šiman wotmołwi a praji jemu:
„Mištrje, cyličku nóc smy so prócowali a njejsmy ničo nałójili; ale na
twoje słowo chcu syće přestrěć.“ 6 A jako to sčinichu, nałójichu wulku
syłu rybow, a jich syće so torhachu. 7 A woni kiwachu swojim towaršam
w druhej łódźi, zo bychu přišli a jim pomhali ćahnyć. A woni přińdźechu
a napjelnichu wobě łódźi, tak zo so nurještej. 8 Jako to Šiman Pětr
widźeše, padny k Jezusowymaj nohomaj a rjekny: „Knježe, dźi wote
mnje! Sym hrěšny čłowjek.“ 9 Přetož bojosć bě na njeho přišła a na
wšitkich, kotřiž běchu z nim při tutym łójenju rybow, kotrež běchu
hromadźe činili, 10 tehorunja na Jakuba a Jana, Cebedejoweju synow,
Šimanoweju towaršow. A Jezus rjekny Šimanej: „Njeboj so! Přetož
wotnětka budźeš ludźi łójić.“ 11 A woni dowjezechu łódźi k brjohej a
wopušćichu wšitko a dźěchu za nim.

Lukaš 5, 1–11

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 1, 35–42

III
35 Jan

Křćenik steješe při Jordanje a z nim dwaj z jeho wučomnikow. 36 A jako wuhlada
Jezusa nimo hić, dźeše: Hlej, to je Bože jehnjo! 37 A jeho dwaj wučomnikaj słyšeštaj
jeho rěčeć a dźěštaj za Jezusom. 38 Jezus pak so wobroći a widźeše, zo za nim dźetaj,
a praji jimaj: Što pytataj? Wonaj pak rjeknyštaj: Rabi – to je přełožene: mištrje –, hdźe sy
ty na hospodźe? 39 Wón wotmołwi jimaj: Pójtaj a hladajtaj. Tuž wonaj dźěštaj a
widźeštaj, hdźe je na hospodźe, a wostaštaj tón dźeń pola njeho. To pak běše wokoło
dźesateje hodźiny. 40 Jedyn z teju dweju, kiž Jana słyšałoj a za Jezusom šłoj běštaj,
běše Handrij, bratr Šimana Pětra. 41 Tón namaka najprjedy swojeho bratra Šimana a
praji jemu: Mój smój Mesiasa namakałoj, to rěka přełožene: žałbowany. 42 A dowjedźe
jeho k Jezusej. Jako pak Jezus jeho wuhlada, rjekny: Ty sy Šiman, Janowy syn, ty
budźeš Kefas rěkać, to je přełožene: skała.
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1. Mójz. 12, 1–4a

IV
1A

Knjez rěčeše Abramej: „Woteńdź ze swojeho kraja a wot swojeho přećelstwa a z
doma swojeho wótca do kraja, kotryž ći pokazam. 2 A ja sčinju z tebje wulki lud a tebje
požohnuju a tebi wulke mjeno sčinju, a ty budźeš požohnowanje. 3 Ja požohnuju tych,
kotřiž tebje požohnuja, a pokleju, kotřiž tebje pokleja, a w tebi budźa žohnowane wšitke
splahi na zemi.“ 4 Tuž wućahny Abram, kaž bě jemu Knjez přikazał.

Lukaš 14, 25–33

V
25 Wjele

luda dźěše z Jezusom. A wón so wobroći a rjekny jim: 26 Přińdźe-li štó ke mni a
njehidźi swojeho nana a mać a žonu a dźěći a bratrow a sotry a k temu tež swoje
žiwjenje, tón njemóže mój wučomnik być. 27 A štóž swój křiž njenjese a za mnu njeńdźe,
tón njemóže mój wučomnik być. 28 Štó pak je mjez wami, kiž chce wěžu natwarić a kiž
by sedźo prjedy njewuličił wudawki, hač ma dosć, zo by to dokonjał? 29 tak zo njebychu,
hdyž je zakład połožił a njemóhł to donkonjeć, wšitcy, kiž bychu to widźeli, počeli so
jemu smjeć 30 a prajić: Tutón čłowjek počinaše twarić a njemóžeše to dokonjeć. 31 Abo
kotry kral wućehnje, zo by wojował z druhim kralom a sedźo prjedy njewuradźował, hač
móže so z dźesać tysacami zetkać z tym, kotryž ćehnje z dwaceći tysacami přećiwo
njemu? 32 Jelizo nic, tak pósćele pósłow k njemu, hdyž je hišće daloko wot njeho, a
prosy wo měr. 33 Tak tež kóždy mjez wami, kiž njewotrjeknje so wšeho teho, štož ma,
njemóže mój wučomnik być.

2. Tes. 3, 1–5

VI
1 Japoštoł

pisa: Modlće so za nas, zo by słowo Knjeza běžało a so chwaliło runje kaž
pola was 2 a zo bychmy wumóženi byli wot falšnych a złych ludźi: přetož wěra njeje za
kóždeho. 3 Ale Knjez je swěrny; wón was posylnja a zachowa před złym. 4 My pak
mamy w Knjezu dowěru do was, zo činiće a budźeće činić, štož wam kazamy. 5 Knjez
pak wjedź waše wutroby k Božej lubosći a ke Chrystusowej sćerpliwosći.
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6. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO
Tak rěči Knjez, kiž je tebje stworił: Njeboj so, přetož sym će wumóhł; ja sym će z twojim
mjenom wołał, ty sy mój.

Jezaja 43, 1

MODLITWA
1. Knježe, ty sy japoštołow do cyłeho swěta słał, zo bychu wšitke ludy słyšeli wjesołu
powěsć a ju přiwzali. Prosymy će: Daj swojemu słowu we nas skutkować a napjelń nas
z wjeselom na twoje slubjenja. Přez njeho, našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho
Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće.
Hamjeń.
2. Knježe Božo, luby Wótče, ty sy nam přez swjatu křćeńcu nowe žiwjenje dał. Tebje
prosymy wo twoju móc, zo bychmy tebi byli swěrni a swoju wěru pokazali přez skutki
lubosće, doniž njedóńdźemy do twojeho kralestwa. Tebi budź česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 6. stawje
3 Njewěsće,

zo wšitcy, kiž smy na Chrystusa Jezusa křćeni, smy na
jeho smjerć křćeni? 4 Tak smy z nim pohrjebani přez křćeńcu do
smjerće, zo runje kaž je Chrystus z mortwych zbudźeny přez krasnosć
Wótca, tak dyrbimy tež my w nowym žiwjenju chodźić. 5 Přetož hdyž
smy z nim zwjazani a smy jemu runi w smjerći, budźemy jemu tež runi
w stawanju ze smjerće. 6 Wěmy tola, zo je naš stary čłowjek z nim
křižowany, zo by so hrěšne ćěło zničiło, tak zo bychmy hrěchej dale
njesłužili. 7 Přetož štóž je wumrěł, tón je wot hrěcha wusprawnjeny.
8 Smy-li pak z Chrystusom wumrěli, wěrimy, zo budźemy z nim tež žiwi
[9 a wěmy, zo Chrystus – z mortwych zbudźeny – wjace njewumrěje;
smjerć dale nad nim njeknježi. 10 Přetož hdyž je wumrěł, je hrěchej
wumrěł napřeco, hdyž pak je žiwy, je Bohu žiwy. 11 Tak tež mějće so
sami za tych, kiž sće hrěchej wumrěli a sće žiwi Bohu w Chrystusu
Jezusu.]

Rom. 6, 3–8 [9–11]
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SĆENJE
I
pola Mateja na 28. stawje
16 Ći

jědnaćo wučomnicy dźěchu do Galilejskeje na tu horu, hdźež bě
jich Jezus skazał. 17 A jako jeho widźachu, padnychu před nim na
kolena; někotři pak dwělowachu. 18 A Jezus přistupi k nim a rěčeše:
„Mi je data wšitka móc w njebjesach a na zemi. 19 Tehodla dźiće a
čińće za mojich wučomnikow wšitke ludy: Křćiće jich w mjenje Wótca a
Syna a swjateho Ducha 20 a wučće jich činić wšo, štož sym wam
přikazał. A hlej, ja sym pola was wšitke dny hač do skónčenja swěta.“

Matej 28, 16–20

PRĚDOWANSKE TEKSTY
5. Mójz. 7, 6–12

III
Mójzas rěčeše k israelskemu ludej: 6 Ty sy swjaty lud Knjeza, swojeho Boha. Tebje je
Knjez, twój Bóh, wubrał za swój lud mjez wšitkimi ludami, kotrež su na zemi. 7 Knjez
was njeje přiwzał a wuzwolił, dokelž by was wjace było dyžli wšitke druhe ludy, přetož
wy sće najmjeńši mjez wšitkimi ludami, 8 ale dokelž je was lubował a zo by swoju
přisahu dźeržał, kotruž je wašim wótcam přisahał. Tehodla je was wuwjedł z mócnej
ruku a je tebje wumóhł z wotročstwa, z ruki faraona, egyptowskeho krala. 9 Ty dyrbiš
wědźeć, zo je Knjez, twój Bóh, jenički Bóh, swěrny Bóh, kiž dźerži slub a smilnosć hač
do tysacteho stawa tym, kiž jeho lubuja a jeho kaznje dźerža, 10 a zapłaći tym do
wobliča, kiž jeho hidźa, a jich zahubi, a njekomdźi so, zo by zapłaćił do wobliča tym, kiž
jeho hidźa. 11 Tuž dźerž nětk přikaznje a zakonje a prawa, kotrež ći dźensa přikazuju, zo
by po nich činił.
12 A hdyž tute prawa słyšiće a je dźeržiće a po nich činiće, budźe tež Knjez, twój Bóh,
dźeržeć slub a smilnosć, kaž je twojim wótcam přisahał.

Jap. 8, 26–39

IV
26 Jandźel

Knjeza rěčeše Filipej a rjekny: Stań a dźi k połdnju na dróhu, kotraž wjedźe
wot Jerusalema do Gazy dele a kotraž je pusta. 27 A wón stany a dźěše. A hlej, muž
z Etiopiskeje, komornik a mócny kralowny Kandaki w Etiopiskej, kotryž běše postajeny
za wšitke jeje pokłady, běše do Jerusalema přišoł, zo by so pomodlił. 28 Nětk ćehnješe
zaso dom a sedźeše na swojim wozu a čitaše profetu Jezaju. 29 Duch pak rjekny Filipej:
Dźi a dźerž so k tutemu wozej! 30 Tuž přiběža Filip a słyšeše, zo wón profetu Jezaju
čitaše, a praji: Zrozumiš tež, štož čitaš? 31 Wón pak praji: Kak bych móhł, hdyž mje
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nichtó njewuči? A prošeše Filipa, zo by na wóz stupił a so k njemu sydnył. 32 Městno
Pisma pak, kotrež čitaše, běše to (Jezaja 53, 7.8): »Kaž wowca, k rězanju přiwjedźena,
a kaž je jehnjo něme před tym, kotryž jo třiha, tak njewotewrěje wón swój ert. 33 W jeho
ponižnosći bě jemu sprawne sudźenje zapowědźene. Štó budźe wo jeho rodźe rěčeć?
Přetož jeho žiwjenje budźe wot zemje wzate.«
34 Tuž wotmołwi komornik Filipej a rjekny: Prošu će, wo kim profeta rěči, wo sebi samym
abo wo někim druhim? 35 Filip pak wotewrě swój ert a poča z tutym słowom Pisma a
prědowaše jemu ewangelij wo Jezusu. 36 A jako po dróze jědźechu, přińdźechu
k wodźe. A komornik praji: Hlej, tu je woda; što zadźěwa, zo njebych křćeny był? 37 Filip
pak wotmołwi: Jeli zo wěriš z cyłej wutrobu, móže so to stać. Wón pak wotmołwi a
rjekny: Ja wěrju, zo je Jezus Chrystus Boži Syn. 38 A wón kazaše, zo by wóz stejo
wostał, a wobaj, Filip a komornik, stupištaj dele do wody, a wón jeho wukřći. 39 Jako pak
běštaj z wody wustupiłoj, wotsali Knjezowy Duch Filipa, a komornik jeho wjace
njewuhlada; wón pak ćehnješe po swojej dróze z wjesełosću.

Jezaja 43, 1–7

V
1 Tak

rěči Knjez, kiž je tebje stworił, Jakubje, a tebje sčinił, Israelo: Njeboj so, přetož
sym će wumóhł; ja sym će z twojim mjenom wołał; ty sy mój! 2 Hdyž přez wodu
póńdźeš, budu ja z tobu, zo tebje žołmy njepotepja; a hdyž přez woheń póńdźeš,
njebudźeš so palić, a płomjo tebje njezapali. 3 Přetož ja sym Knjez, twój Bóh, israelski
Swjaty, twój Zbóžnik. Ja sym Egiptowsku za tebje jako wumóženje dał, Kuš a Zebu na
twojim městnje, 4 dokelž sy tak drohi před mojimaj wočomaj a tež česćeny a dokelž
tebje lubuju. Tehodla dam ludźi za tebje a ludy za twoje žiwjenje. 5 Njeboj so, přetož ja
sym z tobu. Chcu wot ranja twoje dźěći přiwjesć a chcu tebje wot wječora zhromadźić
6 a chcu połnocy prajić: Daj sem! a połdnju: Njedźerž jich! Přiwjedź mojich synow
zdaloka a moje dźowki wot kónca swěta, 7 wšitkich, kotřiž su z mojim mjenom
pomjenowani, kotrychž sym stworił k swojej česći a jich přihotował a sčinił.

1. Pětr. 2, 2–10

VI
2 Požadajće

rozumne, čiste mloko jako nětkle narodźene dźěćatka, zo byšće wot njeho
přiběrali k zbóžnosći, 3 dokelž sće woptali, zo je Knjez dobroćiwy. 4 K njemu přińdźće
jako k žiwemu kamjenjej, kiž je wot čłowjekow zaćisnjeny, ale pola Boha wuzwoleny a
drohi. 5 A tež wy sami natwarće so jako žiwe kamjenje, zo byšće duchowny dom byli a
swjate měšnistwo k woprowanju duchownych woporow, kotrež so Bohu spodobaju přez
Jezusa Chrystusa. 6 Tehodla je napisane w Pismje (Jezaja 28, 16): »Hlej, ja kładu
w Cionje wuzwoleny, drohi róžkowy kamjeń; a štóž do njeho wěri, njepřińdźe do
hańby.«
7 Wam wěrjacym je wón nětk drohi; njewěrjacym pak je »kamjeń, kotryž su twarcy
zaćisli a je so tola róžkowy kamjeń sčinił, 8 so stał kamjeń postorka a skała pohóršenja«
(psalm 118, 22; Jezaja 8, 14); přetož woni so postorkuja, dokelž słowu njewěrja,
k čemuž su postajeni. 9 Wy pak sće wuzwoleny splah, kralowske měšnistwo, swjaty lud,
wumóženy lud, zo byšće připowědali wulke skutki teho, kotryž je was powołał z ćmy do
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swojeho krasneho swětła; 10 kotřiž wy prjedy »lud njeběšće«, nětk pak sće »Boži lud«,
prjedy wy njeběšće w hnadźe, nětk pak sće w hnadźe (Hozea 2, 25).
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7. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO
Wy njejsće nětko wjace hosćo a podróžnicy, ale byrgarjo ze swjatymi a Boži domjacy.

Efez. 2, 19

**

MODLITWA

1. Ow Knježe, njebjeski Wótče, kiž sy nam žiwjenje dał: Škitaj naše ćěło a našu dušu po
swojej hnadźe, zo njebychu nas wodźili złe mysle, ale twoja swjata wola. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo, ty Wumóžniko ze wšeje nuzy, wot tebje přińdźe zemski chlěb a
žiwy chlěb z njebjes, twoje słowo. Pomhaj nam, zo přiwzamy twoje dary z dźakom a je
dźělimy ze wšitkimi, kiž twoju pomoc trjebaja. Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza.
Hamjeń.

EPISTOLA
II
w Japoštołskich skutkach na 2. stawje
41 Kotřiž

słowo přijachu, buchu wukřćeni. 42 Woni pak wostachu
wobstajni we wučbje japoštołow a w bratrowstwje a we łamanju chlěba
a w modlenju. 43 Bojosć pak přińdźe na wšě duše, a sta so tež wjele
dźiwow a znamjenjow přez japoštołow. 44 Wšitcy pak, kotřiž běchu
k wěrje přišli, běchu hromadźe a mějachu wšitke wěcy zhromadnje.
45 Woni předachu kubła a wobsydstwo a wudźělachu je mjezy wšitkimi,
kaž běše někomu trjeba. 46 A běchu wšědnje a stajnje w jednej mysli
hromadźe w templu, łamachu chlěb tam a sem w domach, wzachu jědź
z wjesełosću a sprawnej wutrobu, 47 chwalachu Boha a mějachu
přichilnosć pola cyłeho luda. Knjez pak přida wosadźe wšědnje tych,
kiž buchu wumóženi.

Jap. 2, 41–47
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SĆENJE
pola Jana na 6. stawje
1 Jezus

wotjědźe přez galilejske morjo, kotrež rěka tež Tiberiski jězor.
wjele ludu ćehnješe za nim, dokelž znamjenja widźachu, kotrež na
chorych činješe. 3 Jezus pak dóńdźe na horu a sydny so tam
ze swojimi wučomnikami. 4 Blisko pak běchu jutry, Židow róčny čas.
5 Tuž pozběhny Jezus swojej woči a wuhlada, zo wulka syła k njemu
dźe, a praji Filipej: „Hdźe nakupimy chlěba, zo bychu ći pojědli?“ 6 To
pak wón praješe, zo by jeho spytował; přetož wón derje wědźeše, što
chcyše činić. 7 Filip wotmołwi jemu: „Za dwě sćě denarow chlěba jim
njedosaha, zo by kóždy z nich po małym kusku dóstał.“ 8 Handrij,
Šimana Pětrowy bratr, jedyn z jeho wučomnikow, praji jemu: 9 „Jedyn
hólčec je tudy, tón ma pjeć ječnych pokrutow a dwě rybje; ale što je to
za tak wjele?“ 10 Jezus pak rjekny: „Dajće so ludej zesydać.“ Bě pak
wjele trawy na tym městnje. Tuž zesyda so na pjeć tysac ludźi.
11 Jezus pak wza pokruty, dźakowaše so a rozda je tym, kotřiž běchu
so zesydali; tehorunja tež wot rybow, kaž wjele chcychu. 12 Hdyž pak
běchu so najědli, rjekny swojim wučomnikam: „Zezběrajće zbytne
kruški, zo njeby so ničo skazyło.“ 13 Tuž nazběrachu a napjelnichu
dwanaće korbow z kruškami, kotrež běchu wot pjeć ječnych pokrutow
zbytne wostałe tym, kotřiž běchu pojědli. 14 Hdyž ludźo znamjo
widźachu, kotrež bě Jezus činił, rěčachu: „To je zawěrnje profeta,
kotryž ma do swěta přińć.“ 15 Jako Jezus spózna, zo přińdu a jeho
popadnu, zo bychu jeho za krala sčinili, woteńdźe zaso na horu, wón
samlutki.
2A

Jan 6, 1–15

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 6, 30–35

III
Lud rjekny Jezusej:
30 Kajke znamjo ty činiš, zo bychmy widźeli a wěrili? Što dźěłaš? 31 Naši wótcojo su
manna jědli w pusćinje, kaž je pisane (psalm, 79, 24): »Wón dawaše jim chlěb z njebjes
k jědźi.« 32 Tuž praji Jezus jim: Zawěrnje, zawěrnje, ja praju wam: Mójzas njeje wam
chlěb z njebjes dał, ale mój Wótc dawa wam prawy chlěb z njebjes. 33 Přetož Boži chlěb
je tón, kiž z njebjes přińdźe a dawa swětej žiwjenje. 34 Tuž woni jemu rjeknychu: Knježe,
dawaj nam přeco tajki chlěb. 35 Jezus pak praji jim: Ja sym chlěb žiwjenja. Štóž ke mni
přińdźe, njebudźe hłódny; a štóž do mnje wěri, temu so nihdy pić njezechce.
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Fil. 2, 1–4

IV
1 Je-li

pola was napominanje w Chrystusu, je-li trošt lubosće, je-li jednota Ducha, je-li
wutrobna lubosć a smilnosć, 2 tak dopjelńće moju wjesełosć a budźće jedneje mysle,
mějće samsnu lubosć a jednu wutrobu a so zrozumće. 3 Nječińće ničo ze zwady abo
prózdneje česće dla, ale w ponižnosći česćuj jedyn druheho wyše sebje; 4 a žadyn
njehladaj na to swoje, ale tež na to, štož druhemu słuži.

Lukaš 9, 10–17

V
10 Japoštoljo

so wróćichu a powědachu Jezusej, kak wulke wěcy běchu činili. A wón
wza jich k sebi a ćehnješe z nimi do města, kotrež rěka Betsaida. 11 Jako lud to pytny,
ćehnješe za nim. A wón jich k sebi pušći a rěčeše jim wo Božim kralestwje a hoješe
tych, kotřiž zahojenja potrjebachu. 12 Dźeń pak so poča chileć.
Tuž přistupichu ći dwanaćo k njemu a rjeknychu: Daj ludej hić, zo bychu woni do
wokolnych městow a wsow šli a hospodu a jědź namakali; přetož smy tudy w pusćinje.
13 Wón pak rjekny jim: Dajće jim pojěsć. A woni prajichu: My nimamy wjace hač pjeć
pokrutow a dwě rybje; chibazo bychmy šli a nakupili jědź za wšitkón lud; 14 přetož běše
wokoło pjeć tysac muskich. Wón pak praji swojim wučomnikam: Dajće so jim zesydać
po skupinach po pjećdźesat. 15 A woni sčinichu tak a dachu so wšitkim zesydać. 16 A
wón wza te pjeć pokrutow a tej rybje a pohlada k njebjesam a dźakowaše so a łamaše
je a poda je wučomnikam, zo bychu ludej rozdźělili. 17 A woni jědźachu a buchu wšitcy
nasyćeni, a zezběrachu, štož běše jim zbytne wostało na kruškach, dwanaće korbow.

2. Mójz. 16, 2–3.11–18

VI
2 Cyła

zhromadźizna israelskich dźěći mórkotaše přećiwo Mójzasej a Aronej w pusćinje.
rjeknychu jimaj: „Ow, zo bychmy w Egyptowskej wumrěli pod Knjezowej ruku, jako
pola horncow z mjasom sedźachmy a mějachmy chlěba do wole jěsć. Přetož wój staj
nas wuwjedłoj do tuteje pusćiny, zo byštaj cyłu zhromadźiznu z hłodom moriłoj. 11 A
Knjez rjekny Mójzasej: 12 „Ja sym mórkotanje israelskich dźěći słyšał. Praj jim: Wječor
budźeće mjaso jěsć a rano so z chlěbom nasyćiće a póznajeće, zo sym ja, tón Knjez,
waš Bóh.“ 13 A wječor přilećachu pocpule a přikrychu lěhwo. A rano ležeše rosa wokoło
lěhwa. 14 A jako bě rosa zašła, hlej, tak ležeše w pusćinje kulojte a drobne kaž mróz na
zemi. 15 A jako to israelske dźěći widźachu, rěčachu mjez sobu: „Man hu?“ (to rěka: Što
je to?), přetož njewědźachu, što to je. Mójzas pak rjekny: „To je chlěb, kotryž je wam
Knjez k jědźi dał. 16 To pak je, štož je Knjez přikazał: Nazběrajće sebi teho kóždy tak
wjele, kaž k jědźi potrjeba, a wzmiće za kóždu hłowu měrku, kelkož maće dušow
w swojim stanje.“ 17 A israelske dźěći činjachu tak a nahromadźichu jedyn wjace a druhi
mjenje. 18 A jako to z měrku měrjachu, njeměješe tón ničo zbytne, kiž běše wjele
nahromadźił, a tón njeměješe ničo mjenje, kiž bě mało nahromadźił. Kóždy běše tak
wjele nahromadźił, kaž k jědźi trjebaše.
3A
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8. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO
Budźće žiwi jako dźěći swětła. Płód swětła je luta dobroćiwosć, prawdosć a wěrnosć.

Efez. 5, 9

MODLITWA
1. Knježe, naš Božo, twoja mudrosć so w ničim njemyli, štožkuli rjaduješ. Tebje
prosymy, zo by wotwobroćił wot nas, štož nam škodźi, a nam to dał, štož nam tyje. Přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom
žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy powołał swoju wosadu, zo by była sól zemje a swětło
swěta. Prosymy će, zo by nas zbudźił ze zasparnosće. Daj nam tebi słužić a twoje
mjeno wobswědčić w swěće a w našich swójbach. Tebi budź česć wot wěčnosće hač
do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Efeziskich na 5. stawje
8 Budźće

žiwi jako dźěći swětła. 9 Płód swětła je luta dobroćiwosć,
prawdosć a wěrnosć. 10 Pruwujće, što je Knjezej spodobne, 11 a
njemějće ničo činić z njepłodnymi skutkami ćmy; wotkryjće je wjele
bóle. 12 Přetož štož so skradźu wot nich stawa, wo tym tež jenož rěčeć
je hańbne. 13 To wšitko pak budźe zjawne, hdyž budźe wot swětła
wotkryte, přetož wšitko, štož budźe zjawne, je swětło. 14 Tehodla rěka:
Wotuć, kiž spiš, a stawaj z mortwych, tak će Chrystus rozswětli.

Efez. 5, 8b–14
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SĆENJE
I
pola Mateja na 5. stawje
13 Jezus

rjekny swojim wučomnikam: „Wy sće sól zemje. Stuchnje-li
sól, z čim budźe so selić? K ničemu so wjace njehodźi, chibazo so
wusypnje a wot ludźi roztepce.
14 Wy sće swětło swěta. Město, kiž je na horje, njemóže potajne być.
15 Tež swěca so njezaswěći a njestaja pod kórc, ale na swěčnik; a
wona swěći wšitkim, kiž su w domje. 16 Tak dajće waše swětło swěćić
před ludźimi, zo bychu waše dobre skutki widźeli a wašeho Wótca
w njebjesach česćili.“

Matej 5, 13–16

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jezaja 2, 1–5

III
1 To

je, štož Jezaja, syn Amosa, widźeše nastupajo Judu a Jerusalem: 2 W poslednim
času budźe hora, na kotrejž je Knjezowy dom, wobtwjerdźena, powyšena wyše wšitkich
horow a wyše wšitkich hórkow pozběhnjena, a wšitcy pohanjo k njej poběhnu, 3 a wjele
ludow budźa přišedši prajić: Pójće, chcemy na Knjezowu horu hić, k domej Boha
Jakuba, zo by nas rozwučił swoje puće a my chodźili po jeho šćežkach. Přetož z Ciona
wuńdźe přikaz a Knjezowe słowo z Jerusalema. 4 Wón budźe sudźić mjez pohanami a
napominać wjele ludow. Tehdy předźěłaja swoje mječe na radlicy a swoje hlebije na
serpy. Žadyn lud njebudźe přećiwo druhemu mječ zběhać, a njebudźa wjace wuknyć
wojować. 5 Tuž pójće, wy z Jakuboweje chěže, chodźmy w swětłosći Knjeza.

1. Kor. 6, 9–14.18–20

IV
9 Njewěsće,

zo njeprawi Bože kralestwo njedóstanu? Njedajće so zamylić! Ani kurwarjo
ani přibójscy ani mandźelstwołamarjo ani, kiž sami ze sobu hrěša abo z muskimi, 10 ani
paduši ani skupi ani wopiłcy ani hanjerjo ani rubježnicy njedóstanu Bože kralestwo. 11 A
tajcy su někotři mjez wami byli. Ale wy sće wumyći, wy sće swjećeni, wy sće sprawni
přez mjeno Knjeza Jezusa Chrystusa a přez Ducha našeho Boha.
12 Wšitko je mi dowolene, ale wšitko njeje wužitne. Wšitko je mi dowolene, ale ničo mje
njesmě wobknježić. 13 Jědź za brjuch a brjuch za jědź; Bóh pak woboje zniči. Ćěło pak
nic za kurwarstwo, ale za Knjeza, a Knjez za ćěło. 14 Bóh pak je Knjeza zbudźił a tež
nas zbudźi přez swoju móc. 18 Zdalujće so kurwarstwa! Wšitkón hrěch, kotryž čłowjek
čini, je zwonka jeho ćěła; štóž pak kurwi, tón hrěši sam na swojim ćěle. 19 Abo njewěsće
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wy, zo je waše ćěło tempel swjateho Ducha, kotryž je we nas a kotrehož maće wot
Boha, a zo njejsće sami swoji? 20 Přetož wy sće droho kupjeni; tuž česće Boha ze
swojim ćěłom.

Jan 9, 1–7

V
1 Jezus

dźěše nimo a wuhlada muža, kiž běše slepy wot swojeho naroda. 2 A jeho
wučomnicy prašachu so jeho a prajichu: Mištrje, štó je zhrěšił; tón abo jeho staršej, zo
je so slepy narodźił? 3 Jezus wotmołwi: Ani wón njeje zhrěšił ani jeho staršej, ale zo
bychu Bože skutki na nim zjewjene byłe. 4 Dyrbimy dźěłać dźěło teho, kiž je mje pósłał,
doniž je dźeń; nóc přińdźe, hdyž nichtó njebudźe dźěłać móc. 5 Doniž sym na swěće,
sym ja swětło swěta. 6 Hdyž běše to prajił, pluny na zemju a sčini błóto ze slinami a
pomaza błóto na woči slepeho 7 a rjekny jemu: Woteńdź k hatej Siloah – to je přełožene:
pósłany – a wumyj so! A wón woteńdźe, wumy so a so wróći widźacy.

Rom. 6, 19–23

VI
Japoštoł pisa: 19 Ja rěču po čłowjeskim wašnju dla słabosće wašeho ćěła. Kaž sće
swoje stawy k słužbje nječistosće podali a wot jedneje njeprawdosće k druhej, tak
podajće nětk swoje stawy k słužbje prawdosće na swjećenje. 20 Přetož jako běšće
wotročcy hrěcha, běšće swobodni wot prawdosće. 21 Kajki měješće tehdom płód z teho?
Kotrehož so nětk hańbujeće; přetož jeho kónc je smjerć. 22 Hdyž sće nětk wot hrěcha
wuswobodźeni a Boži wotročcy, maće swój płód, zo budźeće swjeći, kónc pak je wěčne
žiwjenje. 23 Přetož smjerć je mzda hrěcha; ale Boži dar je wěčne žiwjenje w Chrystusu
Jezusu, našim Knjezu.
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9. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO
Komuž je wjele date, pola teho so wjele pyta; a komuž je wjele dowěrjene, wot teho
budźe so čim wjace žadać.

Lukaš 12, 48

MODLITWA
1. Smilny njebjeski Wótče, kiž sy nam spožčił wjele darow a mocow, pomhaj nam, zo
bychmy je spóznali z dźakownosću a je wužiwali po twojej woli. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Božo, njebjeski Wótče, ty bjerješ čłowjekow do swojeje słužby. Tehodla tebje
prosymy: Daj, zo tebje słyšimy, hdyž nas wołaš, zo bychmy tam słužili, hdźež nas
trjebaš. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Filipiskich na 3. stawje
7 Štož

běše mi dobytk, to sym Chrysta dla za škodu měł. 8 Haj, ja mam
hišće wšitko za škodu porno přewšo wulkemu póznaću Chrystusa
Jezusa, mojeho Knjeza, kotrehož dla bu mi wšitko na škodu, a mam to
za njerjad, zo bych Chrystusa dobył 9 a we nim so namakał, zo nimam
swoju prawdosć, kiž ze zakonja přińdźe, ale tu přez wěru do
Chrystusa, mjenujcy prawdosć, kotraž z Boha přińdźe na zakładźe
wěry. 10 Jeho chcu póznać a móc jeho horjestanjenja a zhromadnosć
jeho ćerpjenjow a tak jeho smjerći podobny być, 11 zo bych dóšoł
k stanjenju z mortwych.
[12 Nic zo bych to hižo zapřimnył abo hižo dokonjany był; ja pak za nim
honju, hač njebych to zapřimnył, dokelž jima mje Chrystus Jezus.
13 Moji bratřa, ja so hišće sam nimam za teho, kiž by to zapřimnył.
Jedne pak ja praju: Ja zapomnju, štož je zady, a naćaham so za tym,
štož je prědku, 14 a honju k wottyknjenemu kóncej, za dobyćerskim
mytom njebjeskeho powołanja přez Boha w Chrystusu Jezusu.]

Fil. 3, 7–11 [12–14]
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SĆENJE
I
pola Mateja na 25. stawje
14 Jezus

rěčeše: „Z njebjeskim kralestwom je kaž z čłowjekom, kiž kraj
wopušći: wón zawoła swojich wotročkow a dowěri jim swoje kubła,
15 jednemu da pjeć talentow, druhemu dwaj, třećemu jedyn, kóždemu
po jeho wustojnosći, a zapućowa. 16 Hnydom woteńdźe tón, kotryž bě
pjeć talentow dóstał, a wikowaše z nimi a doby druhich pjeć talentow.
17 Runje tak doby tón, kotryž bě dwaj dóstał, dwaj k temu. 18 Tón pak,
kotryž bě jedyn dóstał, woteńdźe, zahrjeba jón do zemje a schowa
pjenjezy swojeho knjeza. 19 Po dołhim času pak přińdźe knjez
wotročkow a rozliči z nimi. 20 Tuž přistupi tón, kotryž bě pjeć talentow
dóstał, a přinjese druhe pjeć talentow a rjekny: Knježe, pjeć talentow
sy mi dowěrił; hlej, ja sym z nimi pjeć dalšich dobył. 21 Jeho knjez jemu
rjekny: Prawje tak, ty wustojny a swěrny wotročko, nad małym sy
swěrny był, ja će nad wjele postaju. Zastup k wjeselu swojeho knjeza!
22 Tuž přistupi tež tón, kotryž běše dwaj talentaj dóstał, a rjekny:
Knježe, ty sy mi dwaj talentaj dowěrił; hlej, ja sym druhej dwaj z nimaj
dobył. 23 Jeho knjez praji jemu: Prawje tak, ty wustojny a swěrny
wotročko, ty sy nad małym swěrny był, ja će nad wjele postaju. Zastup
k wjeselu swojeho knjeza! 24 Přistupi pak tež tón, kotryž běše jedyn
talent dóstał, a rjekny: Knježe, wědźach, zo sy kruty čłowjek. Ty
žnjeješ, hdźež njejsy sył, a zběraš, hdźež njejsy rozsypał. 25 Tehodla
so ja bojach, woteńdźech a schowach twój talent do zemje. Hlej, tu
maš to swoje. 26 Jeho knjez pak wotmołwi jemu: Ty zły a lěni wotročko,
ty sy wědźał, zo ja žnjeju, hdźež njejsym sył, a zběram, hdźež njejsym
rozsypał? 27 Ty by tehodla dyrbjał moje pjenjezy přeměnjerjam dać, a
hdy bych přišoł, bych to swoje zaso dóstał z dobytkom. 28 Tehodla
wzmiće wot njeho talent a dajće jón temu, kotryž ma dźesać talentow.
29 Přetož kóždemu, kotryž ma, budźe date, zo by nadosć měł; štóž pak
nima, temu budźe tež to wzate, štož ma. 30 A njekmaneho wotročka
ćisńće won do ćěmnosće; tam budźe płač a křipjenje zubow.“

Matej 25, 14–30
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PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 7, 24–27

III
24 Jezus

rjekny: Štóž tute moje słowa słyši a je čini, runa so mudremu mužej, kiž je swój
dom na skału natwarił. 25 Jako nahły dešć padźe a woda přińdźe a wětry dujachu a do
domu storkachu, to wón njepadźe; přetož bě na skału stajeny. 26 A štóž tute moje słowa
słyši a je nječini, tón runa so njemudremu mužej, kiž je swój dom na pěsk stajił. 27 Jako
nětko nahły dešć padźe a woda přińdźe a wětry dujachu a do domu storkachu, wón
padźe, a jeho pad bě wulki.

Jeremija 1, 4–10

IV
4 Słowo

Knjeza sta so mi: 5 „Ja sym će znał, prjedy hač će w maćernym žiwoće
přihotowach, a sym će wuzwolił, prjedy hač sy so z maćerneho žiwota narodźił, a sym
će ludam za profetu dał.“
6 Ja pak prajach: „Ach, Knježe Božo, ja njemóžu prědować, přetož sym přemłody.“
7 Knjez pak mi rjekny: „Njepraj: »Ja sym přemłody«, ale ty dyrbiš hić, hdźež tebje
pósćelu, a prědować wšitko, štož tebi přikazam. 8 Njeboj so jich, dokelž sym z tobu a
chcu će wumóc, praji Knjez.“ 9 A Knjez wupřestrě swoju ruku a dótkny so mojeho erta a
praji mi: „Hlej, kładu swoje słowa do twojeho erta. 10 Hlej, postaju će dźensa nad ludy a
kralestwa, zo by wutorhał a potorhał, zničił a zahubił, twarił a sadźał.“

Matej 13, 44–46

V
Jezus porěča swojim wučomnikam: 44 Njebjeske kralestwo runa so pokładej,
schowanemu na polu, kotryž čłowjek namaka a schowa; a woteńdźe z wjesełosću, a
předa wšitko, štož měješe, a kupi sej tute polo. 45 Wospjet runa so Bože kralestwo
kupcej, kiž dobre parle pytaše, 46 a jako wón jara drohu parlu namaka, dźěše wón a
předa wšitko, štož měješe, a kupi ju.

1. Pětr. 4, 7–11

VI
7 Přibližił

pak je so kónc wšitkich wěcow. Tuž budźće rozumni a strózbi k modlitwje.
mějće mjez sobu stajnu lubosć; přetož »lubosć přikrywa hromadu
hrěchow« (přisłowa 10, 12). 9 Hospodujće so radźi mjez sobu bjez mórkotanja. 10 Słužće
jedyn druhemu, kóždy z tym darom, kiž je dóstał, jako dobri zastojnicy wšelakoreje
Božeje hnady. 11 Připowěda-li štó, njech rěči to jako Bože słowo. Ma-li štó někajku
słužbu, njech słuži po tym zamóženju, kotrež Bóh wudźěla, zo by we wšěm Bóh
8 Předewšěm
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chwaleny był přez Jezusa Chrystusa. Jeho je česć a móc wot wěčnosće hač do
wěčnosće! Hamjeń.
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10. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Derje temu ludej, kotrehož Bóh je KNJEZ, kotryž je sej wón wubrał za swoje herbstwo.

psalm 33, 12

MODLITWA
1. Wěčny Knježe a Božo, kiž sy přez ewangelij tež nas k swojemu ludej powołał,
prosymy će: Wjedź nas přez swojeho Ducha, zo bychmy spóznali, štož słuži našemu
měrej. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym
Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Božo, njebjeski Wótče, ty sy sej Israel jako swój lud wuzwolił a sy nas
w Chrystusu k swojemu ludej powołał. Wuznawamy tebi winu křesćanstwa na twojim
prěnjowuzwolenym ludźe a prosymy će: Dopjelń swoje slubjenja a wumóž nas z cyłym
Israelom. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 11. stawje
25 Nochcu

wam zamjelčeć potajnstwo, zo byšće so njespušćeli na
swoju mudrosć. Stwjerdnyli su někotři Israelscy tak dołho, doniž njeje
cyła syła pohanow zbóžnosć dóstała; 26 a tak budźe wšón Israel
wumóženy, kaž je napisane: »Z Ciona přińdźe Wumóžnik, kotryž
wotwobroći bjezbóžnosć wot Jakuba. 27 A to je moje wotkazanje za
nich, hdyž jich hrěchi preč wozmu.«
28 Hladajo na ewangelij su woni drje njepřećeljo was dla; ale hladajo na
wuzwolenje su woni lubowani wótcow dla. 29 Přetož Bože dary a
powołanje njemóža jemu žel być. 30 Přetož kaž sće wy prjedy Bohu
njeposłušni byli, nětk pak smilnosć dóstali jich njeposłušnosće dla,
31 tak su tež woni njeposłušni byli smilnosće dla, kotraž je so wam
dóstała, zo bychu tež woni nětk smilnosć dóstali. 32 Přetož Bóh je
wšitkich do njeposłušnosće zapřijał, zo by so nade wšěmi smilił.

Rom. 11, 25–32
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 19. stawje
41 Jako

Jezus so přibliži, widźeše město Jerusalem a płakaše na njo
rjekny: „Hdy by tež ty w tutym času póznało, što měrej słuži! Ale
nětk je to před twojimaj wočomaj potajene. 43 Přetož čas přińdźe na
tebje, a twoji njepřećeljo wobdadźa tebje z nasypom a woblehnu će a
budźa tebje ze wšěch stron nadběhować, a zrunaja tebje ze zemju
hromadźe z twojimi dźěćimi a njewostaju w tebi kamjeń na kamjenju,
dokelž njejsy spóznało čas swojeho domapytanja.“
45 A wón zańdźe do templa a poča won honić, kiž tam wikowachu, 46 a
rjekny jim: „Napisane je: »Mój dom njech je dom modlitwy«; wy pak
sće z njeho mordarsku jamu sčinili.“ 47 A wón wučeše wšědnje
w templu. Ale wyši měšnicy, pismawučeni a wosebni luda spytachu
jeho skóncować, 48 a njewědźachu, kak bychu to sčinili; přetož wšitkón
lud wisaše na nim a posłuchaše jeho.
42 a

Lukaš 19, 41–48

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 2, 13–22

III
13 Jutry

Židow běchu blisko, a Jezus ćehnješe horje do Jerusalema. 14 A nadeńdźe
w templu wikowarjow sedźo, kotřiž howjada a wowcy a hołbje předawachu, a
přeměnjerjow. 15 A wón sčini sebi křud ze štrykow a wuhna wšitkich z templa, tež wowcy
a howjada, a rozsypa přeměnjerjam pjenjezy a spowróća blida, 16 a praji tym, kiž hołbje
předawachu: Znošće tole preč a nječińće z doma mojeho Wótca kupnicu. 17 Jeho
wučomnicy pak spominachu na to, štož je pisane (psalm 69, 10): »Palacy hněw wo twój
dom mje zežerje.«
18 Tuž wotmołwichu Židźa a rjeknychu jemu: Kajke znamjo nam pokazaš, zo směš tole
činić? 19 Jezus wotmołwi a rjekny jim: Wottorhajće templ, a za tři dny jón natwarju. 20 Tuž
prajachu Židźa: Templ je so za šěsćaštyrceći lět natwarił, a ty chceš jón za tři dny zaso
stajić? 21 Wón pak rěčeše wo templu swojeho ćěła. 22 Jako bě nětk z mortwych stanył,
spominachu jeho wučomnicy na to, zo bě wón to prajił, a wěrjachu Pismu a słowu,
kotrež bě Jezus rjekł.

Rom. 9, 1–5.31–10,4

IV
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Japoštoł pisa: 1 Ja rěču prawdu w Chrystusu a njełžu, kaž mi moje swědomje swědči
w swjatym Duchu, 2 zo mam wulku zrudnosć a stajnu bolosć we swojej wutrobje. 3 Sam
bych požadał, zo bych poklaty a dźěleny wot Chrystusa był za swojich bratrow, kotřiž su
moji přiwuzni po ćěle, 4 kotřiž su Israelscy, kotrymž dźěćatstwo słuša a krasnosć a
wotkazanje a zakoń a Boža słužba a slubjenja, 5 jich su tež wótcojo, a z nich je Chrystus
po ćěle, kiž je Bóh nad wšitkim, chwaleny hač do wěčnosće. Hamjeń. 31 Israel pak je so
žedźił za zakonjom prawdosće, ale njeje zakoń prawdosće docpěł. 32 Čehodla to?
Dokelž njepyta prawdosć z wěry, ale kaž by ze skutkow přišła. Woni su so storčili wo
kamjeń postorka, 33 kaž je napisane (Jezaja 8, 14; 28, 16): »Hlej, ja kładu w Cionje
kamjeń postorka a skału pohórška; a štóž do njeho wěri, njebudźe zahańbjeny.«
10,1 Lubi bratřa, požadanje mojeje wutroby je, a ja prošu tež Boha za Israelskich, zo
bychu zbóžni byli. 2 Přetož ja dawam jim swědčenje, zo so za Boha horja, ale
z njerozumom. 3 Přetož woni njespóznaja Božu prawdosć, ale hladaja swoju pradwosć
postajić a njejsu tak Božej prawdosći poddani. 4 Přetož Chrystus je kónc zakonja; štóž
do njeho wěri, je wusprawnjeny.

Jeremija 7, 1–11 [12–15]

V
1 To

je słowo, kotrež so Jeremiji sta wot Knjeza: 2 Stup do wrotow při domje Knjeza a
prěduj tam tute słowo a rjekń: Posłuchajće na słowo Knjeza wšitcy z Judy, kotřiž
z tutymi wrotami nutř chodźiće, Knjezej so modlić! 3 Tak praji Knjez Cebaot, israelski
Bóh: Polěpšujće swoje žiwjenje a swoje skutki, a ja chcu bydlić pola was na tutym
městnje. 4 Njespušćejće so na łžě, hdyž rjeknu: Tudy je Knjezowy templ, tudy je
Knjezowy templ, tudy je Knjezowy templ. 5 Ale polěpšujće swoje žiwjenje a swoje skutki,
zo so prawje zadźeržiće jedyn přećiwo druhemu 6 a křiwdu nječiniće cuzbnikam,
syrotam a wudowam a njewinowateje kreje njerozliwaće na tutym městnje a
njepóńdźeće za přibohami na swoju škodu, 7 tak chcu ja přeco a wěčnje pola was bydlić
na tutym městnje, w tym kraju, kotryž sym wašim wótcam dał. 8 Ale nětko spušćiće wy
so na łžě, kiž njepomhaju. 9 Wy sće paduši, mordarjo, mandźelstwołamarjo a falšni
přisaharjo a woprujeće Baalej a chodźiće za cuzymi bohami, kotrychž njeznajeće. 10 A
potom přińdźeće a stupiće so přede mnje w tym domje, kotryž je po mojim mjenje
mjenowany, a rjeknjeće: My smy wuchowani, – a činiće dale tajke hroznosće. 11 Maće tu
chěžu, kotraž je po mojim mjenje mjenowana, za rubježnikowu jamu? Hlej, ja to derje
widźu, praji Knjez.
[12 Dźiće na moje městno do Sila, hdźež je prjedy moje mjeno bydliło, a hladajće, štož
sym tam činił dla złósće swojeho israelskeho luda. 13 Dokelž wšitke tajke wěcy činiće,
praji Knjez, a dokelž přeco zaso wam rěčach a wy nochcyšće słyšeć a ja was wołach, a
wy nochcyšće wotmołwić, 14 chcu ja z domom, kiž je po mojim mjenje mjenowany, na
kotryž wy so spušćeće, a z městnom, kotrež sym wašim wótcam dał, runje tak činić, kaž
sym ze Silom činił, 15 a chcu was wot swojeho wobliča zaćisnyć, kaž sym wšěch wašich
bratrow zaćisnył, cyły ród Efraim.]
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2. kral. 25, 8–12

VI
8 Sedmy

dźeń pjateho měsaca, to je dźewjatnate lěto Nebukadnécera, Babelskeho
krala, přińdźe Nebúsaradán, wjednik dwórskeje straže, jako pólny hejtman Babelskeho
krala do Jerusalema 9 a spali dom Knjeza a kralowski dom a wšitke chěže
w Jerusalemje; wšitke wulke chěže spali z wohenjom. 10 A cyłe chaldejske wójsko,
kotrež podsteješe wjednikej dwórskeje straže, potorha murje wokoło Jerusalema. 11 Lud
pak, kiž běše zbytny w měsće, a kiž běchu Babelskemu kralej wotpadnyli, a štož bě
zbytne wot niskeho luda, wotwjedźe Nebúsaradán, wjednik dwórskeje straže. 12 A wot
najnišich w kraju wostaji tam winicarjow a rólnikow.
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11. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Bóh spřećiwja so hordym, ale ponižnym dawa hnadu.

1. Pětr. 5, 5b

MODLITWA
1. Knježe Božo, kiž ty swoju wšehomóc předewšěm zjewiš w smilenju: Wopokaž nam
swoju hnadu, zo bychmy wěrili twojim slubjenjam a tak dóstali wěčne žiwjenje. Přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom
žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Božo, naš Wótče, dowěrjamy tebi, zo ty nas wumóžiš wot našeje hordosće a nas
přeměniš tak, zo smy žiwi w twojej lubosći. Tebje prosymy, zo sy mjez nami, hdyž so
nětk modlimy, hdyž spěwamy a słyšimy twoje słowo. Přez Jezusa Chrystusa, našeho
Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Efeziskich na 2. stawje
4 Bóh,

kiž je bohaty na smilnosći, je swojeje wulkeje miłosće dla,
z kotrejž je nas lubował, 5 tež nas, kotřiž běchmy mortwi w hrěchach,
z Chrystusom žiwych sčinił – z hnady sće wumóženi –; 6 a je nas sobu
zbudźił a sobu w njebjesach zasadźił w Chrystusu Jezusu, 7 zo by
w přichodnych časach wopokazał přez měru wulke bohatstwo swojeje
hnady přez swoju dobroćiwosć za nas w Chrystusu Jezusu. 8 Přetož
z hnady sće wumóženi přez wěru, a to njeje z was: Boži dar to je, 9 nic
ze skutkow, zo njeby so nichtó chwalił. 10 Přetož my smy jeho skutk,
stworjeni w Chrystusu Jezusu k dobrym skutkam, kotrež je Bóh prjedy
zhotowił, zo bychmy w nich chodźili.

Efez. 2, 4–10
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 18. stawje
9 Jezus

rjekny někotrym, kiž běchu wo sebi přeswědčeni, zo su
pobožni, a zacpěwachu druhich, tuto přirunanje: 10 „Dwaj čłowjekaj
dźěštaj horje do templa so modlić. Jedyn běše farizejski, druhi cłownik.
11 Farizejski steješe sam a so takle modleše: Božo, ja so ći dźakuju, zo
njejsym kaž druzy ludźo, rubježnicy, jebacy, mandźelstwołamarjo ani
kaž tutón cłownik. 12 Dwójce za tydźeń so posću a dawam dźesatk wot
wšeho, štož zezběram. 13 A cłownik nazdala stejo njechaše ani swojej
woči k njebjesam pozběhnyć, ale dyri so na swoju wutrobu a praji:
Božo, budź mi hrěšnikej hnadny! 14 Ja praju wam: Tutón woteńdźe wusprawnjeny do swojeho doma, nic tamny. Přetož štóž so sam
powyšuje, budźe poniženy, a štóž so sam ponižuje, budźe powyšeny.“

Lukaš 18, 9–14

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 21, 28–32

III
Jezus rjekny wyšim měšnikam a staršim luda: 28 Što měniće? Muž měješe dweju
synow, a wón stupi k prěnjemu a rjekny: Mój syno, dźi, dźěłaj dźens we winicy. 29 Wón
pak wotmołwi: Ně, ja nochcu. Potom so kaješe a dźěše tam. 30 A nan dźěše k druhemu
synej a rjekny runje tak. Tón pak wotmołwi: Haj, knježe! a njewoteńdźe tam. 31 Kotry
z njeju je nanowu wolu činił? Woni wotmołwichu: Tón prěni: Jezus rjekny jim: Zawěrnje,
ja praju wam: Cłownicy a kurwy přińdu skerje do Božeho kralestwa dyžli wy. 32 Přetož
Jan Křćenik přińdźe k wam a wučeše was prawy puć, ale wy njejsće jemu wěrili;
cłownicy pak a kurwy su jemu wěrili. A byrnjež sće to widźeli, njejsće pokućili, zo byšće
jemu potom tež wěrili.

Gal. 2, 16–21

IV
16 Dokelž

wěmy, zo so čłowjek njewusprawni přez skutki zakonja, ale přez wěru do
Chrystusa Jezusa, tehodla wěrimy tež my do Chrystusa Jezusa, zo bychmy
wusprawnjeni byli přez wěru do Chrystusa a nic přez skutki zakonja; přetož přez skutki
zakonja so nichtó njewusprawni. 17 Jelizo pak bychu nas, kiž pytamy wusprawnjenje
přez Chrystusa, samych za hrěšnikow měli, by Chrystus potom słužownik hrěcha był?
Bóh to njedaj! 18 Přetož hdyž ja to, štož sym wottorhał, zaso natwarju, tak so sam za
přestupnika činju. 19 Přetož ja sym přez zakoń zakonjej wumrěł, zo bych Bohu žiwy był.
Sym z Chrystusom křižowany. 20 Sym žiwy, nic pak ja, ale Chrystus je we mni žiwy. A
193

štož sym ja nětk žiwy w ćěle, to sym žiwy we wěrje do Božeho Syna, kiž je mje lubował
a so sam za mnje woprował. 21 Ja njewotpokazam Božu hnadu; přetož jeli přińdźe
prawdosć přez zakoń, tak je Chrystus podarmo wumrěł.

Lukaš 7, 36–50

V
36 Jedyn

z farizejskich prošeše Jezusa, zo by pola njeho jědł. A wón zańdźe do doma
farizejskeho a sydny so za blido. 37 A hlej, žónska běše w měsće, ta běše hrěšnica.
Jako tuta zhoni, zo běše so wón za blido sydnył w domje farizejskeho, přinjese škleńcu
ze žałbu 38 a stupi so zady k jeho nohomaj a płakaše a poča jeho noze ze sylzami
mačeć a trěješe jej z włosami swojeje hłowy a wokošowaše jeho noze a namaza jej
ze žałbu.
39 Jako pak to farizejski widźeše, kiž běše jeho přeprosył, praješe wón při sebi a rjekny:
Hdy by tón profeta był, by wědźał, štó a kajka ta žónska je, kotraž so jeho dótka; přetož
je hrěšnica. 40 Jezus wotmołwi a praji jemu: Šimanje, mam ći něšto prajić. Tón pak
rjekny: Praj to, mištrje. 41 Někajki wěrićel měješe dweju dołžnikow. Jedyn bě dołžny pjeć
stow denarow, druhi pak połsta. 42 Dokelž pak njeměještaj, z čim zapłaćić, spušći
woběmaj dołh. Kotry z njeju budźe jeho bóle lubować? 43 Šiman wotmołwi a rjekny: Mi
so zda, zo tón, kotremuž je najwjace spušćił. Wón pak praji jemu: Ty sy prawje sudźił.
44 A wón so wobroći k žónskej a rjekny Šimanej: Widźiš tutu žónsku? Ja sym přišoł do
twojeho doma; ty njejsy mi wody dał za mojej noze; ta pak je mojej noze ze sylzami
mačała a ze swojimi włosami trěła. 45 Ty njejsy mje wokošił; tuta pak, po tym zo sym
nutř přišoł, njeje přestała, mojej noze košić. 46 Ty njejsy moju hłowu z wolijom žałbował;
wona pak je mojej noze ze žałbu namazała. 47 Tehodla praju ći: Jeje wjele hrěchow je
wodatych, přetož je wjele lubosće wopokazała; komuž pak budźe mało spušćene, tón
mało lubuje.
48 A wón rjekny jej: Tebi su twoje hrěchi wodate. 49 Tuž počachu ći, kiž sobu za blidom
sedźachu, při sebi prajić: Štó je tón, kiž tež hrěchi wodawa? 50 Wón pak rjekny žónskej:
Twoja wěra je će wumóhła; dźi w měrje!

2. Sam. 12, 1–10. 13–15a

VI
1 Knjez

pósła Natana k Dawidej. Hdyž wón k njemu přińdźe, rjekny jemu: „Dwaj mužej
běštaj w měsće, jedyn bohaty, druhi chudy. 2 Bohaty měješe jara wjele wowcow a
howjadow; 3 chudy pak njeměješe ničo hač jenož jeničku wowčičku, kotruž bě kupił.
Wón ju žiwješe, zo by při nim wulka narostła z jeho dźěćimi. Wona jědźeše wot jeho
kuska a piješe z jeho nopaška a spaše w jeho klinje, a wón ju měješe kaž dźowku.
4 Jako pak k bohatemu hósć přińdźe, běše jemu žel, wot swojich wowcow a howjadow
wzać, zo by hosćej něšto přihotował, kotryž bě k njemu přišoł, ale wza wowčičku
chudeho muža a přihotowaše ju mužej, kotryž bě k njemu přišoł.“
5 Tuž rozzłobi so Dawid z wulkim hněwom na tamneho muža a rjekny Natanej: „Tak
wěrnje kaž je Knjez žiwy: tutón muž je dźěćo smjerće, kiž je to činił! 6 Wón dyrbi wowcu
štyri króć zapłaćić, dokelž je to činił a swoje přelutował.“ 7 A Natan rjekny Dawidej: „Ty
sy tón muž! Tak praji Knjez, israelski Bóh: Ja sym tebje za krala žałbował nad Israelom
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a sym tebje wumóhł ze Sauloweje ruki 8 a sym tebi dom twojeho knjeza dał a jeho žony
do twojeho klina a sym tebi chěžu Israela a Judy dał. A jelizo je to mało, chcu tebi hišće
to a druhe přidać. 9 Čehodla sy słowo Knjeza zacpěł a sy činił, štož so jemu
njespodobaše? Uriasa, Hetitiskeho, sy ty z mječom zabił a jeho žonu sy sebi za žonu
wzał, jeho pak sy skóncował z mječom Amonitow. 10 Tehodla njech mječ nihdy
njewotstupi wot twojeho doma, dokelž sy ty mje zacpěł a sy žonu Uriasa, Hetitiskeho,
wzał, zo by twoja žona była.“
13 Tuž rjekny Dawid Natanej: „Sym přećiwo Knjezej hrěšił.“ Natan rjekny Dawidej: „Tak
je tež Knjez twój hrěch preč wzał; ty njewumrěješ. 14 Dokelž pak sy z tej wěcu
njepřećelow Knjeza k hanjenju dowjedł, wumrěje syn, kiž je so tebi porodźił.“ 15 A Natan
dźěše domoj.
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12. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Nałamanu sćinu wón njedołama, a žehliwy sužoh wón njewuhasnje.

Jezaja 42, 3

MODLITWA
1. Wšehomócny, wěčny Božo, w swojej lubosći ty bohatšo dawaš, hač sej to zasłužimy.
Tehodla će prosymy: Wuswobodź nas wot wšeho, štož čwěluje naše swědomje, a
wokřew nas ze swojej smilnosću. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna,
kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće.
Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, ty roztorhaš puta, kiž nas wjazaja, a wotewrěš nas za
słowo twojeje lubosće. Tebje prosymy, zo by nam dał prawu swobodu a napjelnjene
žiwjenje we swóbje a we wosadźe. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w Japoštołskich skutkach na 9. stawje
1 Saul

zachadźeše hišće z hroženjom a mordowanjom přećiwo
wučomnikam Knjeza a dźěše k wyšemu měšnikej 2 a prošeše jeho wo
listy do Damaskusa na synagogi, hdy by někotrych namakał, kiž so
k nowej wěrje dźerža, muskich kaž tež žónske, zo by jich jatych
přiwjedł do Jerusalema. 3 A jako bě po puću a přińdźe blisko
Damaskusej, wobswěći jeho nahle swětło z njebjes; 4 a wón padny na
zemju a słyšeše hłós, kiž rjekny jemu: „Saulo, Saulo, što přesćěhaš
mje?“ 5 Wón pak rjekny: „Štó sy, Knježe?“ Wón praji: „Ja sym Jezus,
kotrehož přesćěhaš. 6 Stań a dźi do města, tam budźa ći prajiš, što
maš činić.“ 7 Mužojo pak, jeho towaršojo na dróze, stejachu nastróženi,
přetož hłós słyšachu, ale nikoho njewidźachu. 8 Saul pak postany wot
zemje, a jako wotewrě swojej woči, njewidźeše ničo. Woni wzachu
jeho za ruku a dowjedźechu jeho do Damaskusa; 9 a wón tři dny
njewidźeše a njejědźeše ani njepiješe.
[10 W Damaskusu pak běše wučomnik z mjenom Hananias, temu
rjekny Knjez w zjewjenju: „Hananiaso!“ A wón wotmołwi: „Hlej, tu sym,
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Knježe.“ 11 Knjez pak rjekny jemu: „Stań a dźi na hasu, kotrejž rěkaju
Runa, a prašej so w judowym domje za Saulom z Tarsusa. Hlej, wón
so modli 12 a je widźał w zjewjenju muža z mjenom Hananias, kiž
k njemu přińdźe a ruku na njeho połoži, zo by zaso widźał.“
13 Hananias pak wotmołwi: „Knježe, ja sym wot wjele słyšał wo tutym
mužu, kelko złeho je twojim swjatym načinił w Jerusalemje. 14 A wón
ma tudy móc wot wyšich měšnikow, wšitkich zajeć, kiž so k twojemu
mjenu wołaja.“ 15 Knjez pak rjekny jemu: „Dźi tam, přetož wón je mój
wuzwoleny grat, zo by moje mjeno njesł pohanam a kralam a
israelskim dźěćom. 16 Ja chcu jemu pokazać, kelko změje ćerpjeć
mojeho mjena dla.“ 17 A Hananias woteńdźe a přińdźe do tuteho doma
a połoži ruce na njeho a praji: „Luby bratře Saulo, Knjez Jezus, kiž je
so tebi zjewił ducy po puću jow, je mje pósłał, zo by ty zaso widźał a
ze swjatym Duchom napjelnjeny był.“ 18 A hnydom padźechu wot jeho
wočow kaž šupizny, a wón zaso widźeše; 19 a stany, daše so wukřćić,
jědźeše a so posylni.
Saul pak wosta někotre dny pola wučomnikow w Damaskusu. 20 A
hnydom prědowaše w synagogach wo Jezusu, zo je wón Boži Syn.]

Jap. 9, 1–9 [10–20]

SĆENJE
I
pola Marka na 7. stawje
31 Hdyž

Jezus woteńdźe z Tyriskich kónčin, přeńdźe Sidon hač ke galilejskemu morju, dosrjedź krajiny Dźesać městow. 32 A přiwjedźechu
k njemu hłucheho a němeho a prošachu jeho, zo by ruku na njeho
połožił. 33 A wón wza jeho z luda na stronu a tykny jemu swoje porsty
do wušow a dótkny so jeho jazyka ze slinami 34 a pohladawši k njebju
zdychny a praji jemu: „Hefata!“ to je: Wotewr so! 35 A hnydom
wotewrěštej so jeho wuši, a zwjazk jeho jazyka so rozwjaza, a rěčeše
prawje. 36 A wón jim přikaza, zo bychu to nikomu njeprajili. Čim bóle
pak jim zakazowaše, ćim bóle to wozjewjachu. 37 A woni dźiwachu so
nimoměry a rěčachu: „Derje je to wšitko činił. Hłuchich čini słyšacych a
němych rěčacych.“

Mark 7, 31–37
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PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jezaja 29, 17–24

III
17 Po

małej chwilce budźe Libanon płódny kraj, a štož je nětko płódny kraj, budźe kaž
lěs.
tym času budźa hłuši słyšeć słowa knihow, a woči slepych budźa z ćmy a
ćěmnosće widźeć, 19 a bědni změja zaso wjesele na Knjezu, a najchudši mjez ludźimi
budźa so radować w swjatym Israela. 20 Přetož kónc budźe z tyranami a z hanjerjemi
budźe kónc, a wutupjeni budźa wšitcy, kotřiž chcedźa njezbože načinić, 21 kotřiž winuja
čłowjekow před sudnistwom a přesćěhuja teho, kotryž jich před wrotami naswari, a
křiwdźa ze łžěmi prawo njewinowateho. 22 Tehodla praji Knjez, kiž je Abrahama
wumóhł, Jakubowemu domej: Jakub njepřińdźe wjace k hańbje, a jeho wobličo wjace
njezblědnje. 23 Přetož hdyž budźa skutki mojeju rukow – jeho dźěći – widźeć mjez sobu,
budźa moje mjeno swjećić; woni budźa Jakuboweho swjateho swjećić a so israelskeho
Boha bojeć. 24 A ći, kotřiž so błudźa w swojim duchu, nabudźa rozuma, a ći, kotřiž
mórkotaju, so dadźa powučić.
18 W

Jap. 3, 1–10

IV
1 Pětr

a Jan dźěštaj horje do templa w dźewjatej hodźinje, hdyž so k Bohu modlachu. 2 A
přinjesechu muža, chromeho wot maćerneho žiwota sem; teho sadźichu wšědnje před
durje templa, kotrymž rěkaja Rjane, zo by jałmožnu wuprosył wot tych, kotřiž do templa
chodźachu. 3 Jako wón Pětra a Jana wuhlada, zo chcyštaj do templa hić, prošeše jeju
wo jałmožnu. 4 Pětr pak pohladny na njeho z Janom a rjekny: Pohladaj na naju! 5 A wón
na njeju pohlada, nadźijejo so, zo wot njeju něšto dóstanje. 6 Pětr pak rjekny: Slěbro a
złoto nimam; štož pak mam, to ći dam. W mjenje Jezusa Chrystusa Nacarenskeho
postań a chodź! 7 A wón přimny jeho za prawicu a pozběže jeho. A hnydom skrućištej
so jeho noze a kulce, 8 a poskočiwši stany wón a chodźeše a dźěše z nimaj do templa,
běhaše a skakaše a chwaleše Boha. 9 A wšitkón lud widźeše jeho chodźić a Boha
chwalić. 10 A póznachu jeho, zo wón tón běše, kotryž jałmožny dla sedźeše před
Rjanymi durjemi templa; a dźiwanje a hrózba napjelni jich nad tym, štož bě so jemu
stało.

Mark 8, 22–26

V
22 Jezus

a jeho wučomnicy přińdźechu do Betsaidy. A přiwjedźechu k njemu slepeho a
prošachu jeho, zo by so jeho dótknył. 23 A wón wza slepeho za ruku a wjedźeše jeho
won před wjes, dótkny so jeho wočow ze slinami a połoži swojej ruce na njeho a
wopraša so jeho: Widźiš něšto? 24 A wón pohlada horje a rjekny: Ja widźu ludźi, jako
bychu štomy chodźili. 25 Potom połoži wón zaso ruce na jeho woči. A wón widźeše
prawje a bě wustrowjeny a móžeše wšo jasnje widźeć. 26 A wón pósła jeho domoj a
praji: Njechodź do wsy.
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1. Kor. 3, 9–15

VI
9 My

10 Přez

Wučomnik pisa:
smy Boži pomocnicy; wy sće Boža rola a Bože twarjenje.
Božu hnadu, kotraž je mi data, sym zakład połožił jako rozumny twarc; druhi pak na
njón twari. Kóždy pak njech hlada, kak na njón twari. 11 Žadyn druhi zakład njemóže
nichtó połožić chiba tón, kiž je połoženy, kotryž je Jezus Chrystus. 12 A jelizo štó na
tutón zakład twari złoto, slěbro, drohe kamjenje, drjewo, syno, słomu, 13 tak budźe
kóždeho dźěło zjawne. Dźeń sudźenja pak to zjewi; přetož we wohenju so wón zjewi, a
kajke je kóždeho dźěło, to woheń wopokaza. 14 Wobsteji-li něčiji skutk, kiž je na njón
twarił, dóstanje wón mzdu. 15 Hdyž pak so něčeji skutk spali, tón poćerpje škodu; wón
sam pak budźe wuchowany, ale tak kaž přez woheń.
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13. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Chrystus praji: Štož sće sčinili jednemu z mojich najmjeńšich bratrow, to sće mi sčinili.

Matej 25, 40

MODLITWA
1. Wšehomócny a smilny Božo, kiž ty lubosć sy a lubosć dawaš, napjelń naše wutroby
z wohenjom twojeje lubosće, zo bychmy so mjez sobu tak lubowali, kaž sy ty nas
lubował. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Božo, ty widźiš nuzu a hubjenstwo na zemi a sy tehodla swojeho Syna pósłał,
zo by nam słužił w lubosći. Tebje prosymy, daj nam być smilni a dobroćiwi, zo bychmy
tym pomhali, kiž nas trjebaja dla Jezusa Chrystusa, twojeho Syna. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Jana na 4. stawje
7 Wy

lubi, lubujmy so mjez sobu; přetož lubosć je wot Boha, a štóž
lubuje, tón je z Boha narodźeny a znaje Boha. 8 Štóž njelubuje, tón
njeznaje Boha; přetož Bóh je lubosć. 9 W tym je so zjewiła lubosć Boha
mjez nami, zo je Bóh swojeho jeničkeho narodźeneho Syna do swěta
pósłał, zo bychmy přez njeho žiwi byli. 10 W tym wobsteji lubosć: nic,
zo smy my Boha lubowali, ale zo je wón nas lubował a pósłał swojeho
Syna k zjednanju za naše hrěchi.
11 Wy lubi, jeli je nas Bóh tak lubował, mamy so tež my mjez sobu
lubować. 12 Nichtó njeje nihdy Boha widźał. Hdyž so my mjez sobu
lubujemy, wostanje Bóh we nas, a jeho lubosć je dospołna we nas.

1. Jan 4, 7–12
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 10. stawje
25 Hlej,

jedyn z pismawučenych stany, spytowaše Jezusa a rjekny:
„Mištrje, što mam činić, zo bych wěčne žiwjenje namrěł?“ 26 Wón pak
praji jemu: „Što je napisane w zakonju? Što čitaš?“ 27 Wón wotmołwi a
rjekny: „Ty dyrbiš Boha, swojeho Knjeza, lubować z cyłej wutrobu,
z cyłej dušu, z cyłej mocu a ze wšej myslu a swojeho blišeho kaž sam
sebje.“
28 Wón pak rjekny jemu: „Prawje sy wotmołwił. Čiń to a budźeš žiwy.“
29 Wón pak chcyše so sam wusprawnić a praji Jezusej: „Štó pak je mój
bliši?“ 30 Jezus wotmołwi a rjekny: „Běše čłowjek, kiž dźěše wot
Jerusalema dele k Jerichu a padźe mjez rubježnikow. Ći wuslěkachu a
zranichu jeho a dźěchu swój puć a wostajichu jeho na poł mortweho
ležo. 31 Sta pak so, zo dźěše měšnik po samsnej dróze dele, a jako so
jeho dohlada, dźěše dale. 32 Tehorunja tež lewita. Jako wón k tutemu
městnu přińdźe a so jeho dohlada, dźěše dale. 33 Samaritski pak, kiž
pućowaše, přińdźe k njemu, a jako so jeho dohlada, bě jemu jeho žel,
34 a přistupiwši liny wolij a wino do jeho ranow a wobali je, a zběh nywši
jeho na swoje skoćo, wjedźeše jeho do hospody a staraše so wo
njeho. 35 Nazajtra wućeže dwaj denaraj a da jej hospodarjej a rjekny
jemu: Staraj so wo njeho, a budźeš-li wjace za njeho trjebać, chcu ći to
zapłaćić, hdyž zaso přińdu. 36 Kotry mjez tymi třomi zda so tebi, zo je
bliši był temu, kiž běše mjez rubježnikow padnył?“ 37 Wón rjekny: „Tón,
kiž je smilnosć na nim wopokazał.“ Tuž praji Jezus jemu: „Tuž dźi a čiń
runje tak!“

Lukaš 10, 25–37

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 3, 31–35

III
31 Jezusowa

mać a jeho bratřa přińdźechu a wonka stejo pósłachu k njemu a dachu
jeho zawołać. 32 A lud sedźeše wokoło njeho, a woni prajichu jemu: Hlej, twoja mać a
twoji bratřa a twoje sotry prašeja so wonka za tobu. 33 A wón wotmołwi jim a rjekny: Štó
je moja mać a štó su moji bratřa? 34 A wón pohlada kołowokoło a praji: Hlej, to je moja
mać a to su moji bratřa! 35 Štóž Božu wolu čini, tón je mój bratr a moja sotra a moja
mać.
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1. Mójz. 4, 1–16a

IV
1 Hadam

spózna swoju žonu Jěwu, a wona podja a porodźi Kaina a praji: „Ja sym muža
dobyła z pomocu Knjeza.“ 2 Po tym porodźi Abela, jeho bratra. A Abel bu wowčer, Kain
pak bu rólnik. 3 Sta pak so po wěstym času, zo přinjese Kain Knjezej wopor z pólnych
płodow. 4 A tež Abel přinjese wot prěničkow swojeho stadła a wot jich tuka. A Knjez
pohlada hnadnje na Abela a na jeho wopor, 5 ale na Kaina a na jeho wopor wón
hnadnje njepohlada. Tuž so Kain jara rozhněwa, a jeho wobličo so pochmuri. 6 Tuž
rjekny Knjez Kainej: „Na čo sy so rozhněwał? A čehodla so twoje wobličo pochmuri?
7 Njeje temu tak? Jelizo sy pobožny, móžeš swoju hłowu pozběhnyć. Jelizo pak njejsy
pobožny, łaka hrěch před durjemi a po tebi žada; ty pak knjež nad nim.“ 8 A Kain praji
swojemu bratrej Abelej: „Pójmoj na polo!“ A sta so, jako běštaj na polu, pozběhny so
Kain přećiwo swojemu bratrej Abelej a zabi jeho. –
9 Tuž rjekny Knjez Kainej: „Hdźe je twój bratr Abel?“ Wón wotmołwi: „Ja njewěm; dyrbju
ja pastyr swojeho bratra być?“ 10 Wón pak praji: „Što sy činił? Hłós kreje twojeho bratra
woła so ke mni wot zemje. 11 A nětk: Zaklaty budź ty na zemi, kotraž je swoju klamu
wotewrěła a dóstała twojeho bratra krej wot twojeju rukow. 12 Hdyž budźeš zemju
wobdźěłować, njebudźe tebi wjace swoje płody dawać. Budźeš njewobstajny a honjeny
na zemi.“ 13 Kain pak rjekny Knjezej: „Moje chłostanje je přećežke, zo móhł jo njesć.
14 Hlej, ty honiš mje dźensa z role, a ja dyrbju so před twojim wobličom chować a dyrbju
njewobstajny a honjeny być na zemi. A stanje so, zo, štóž mje nadeńdźe, mje zabije.“
15 Ale Knjez rjekny jemu: „Nic tak, ale štóž Kaina zabije, na tym budźe so to sydom króć
wjećić.“ A Knjez sčini znamjo na Kaina, zo njeby jeho nichtó zabił, kiž by jeho nadešoł.
16 Tak woteńdźe Kain wot Knjezoweho wobliča.

Matej 6, 1–4

V
Jezus wučeše swojich wučomnikow a rěčeše: 1 Hladajće so we swojej pobožnosći, zo
njebyšće ju před ludźimi wukonjeli, zo bychu was widźeli; wy njezmějeće hewak žaneho
myta pola swojeho Wótca w njebjesach.
2 Hdyž nětk jałmožnu dawaš, njedaj to před sobu wutrubić, kaž to ludakojo činja
w synagogach a na hasach, zo bychu jich ludźo česćili. Zawěrnje, ja praju wam: Z tym
su swoju mzdu hižo měli. 3 Hdyž pak ty jałmožnu dawaš, njech twoja lěwica njewě, što
twoja prawica čini, 4 zo by twoja jałmožna była potajna, a twój Wótc, kiž do potajneho
widźi, tebi to zapłaći.

Jap. 6, 1–7

VI
1 Jako

ličba křesćanow w Jerusalemje přiběraše, zběhny so mórkotanje mjez grjekskimi
Židami we wosadźe přećiwo hebrejskim, dokelž přewidźachu so jich wudowy při
wšědnym zastaranju. 2 Tuž zwołachu ći dwanaćo zhromadźiznu wučomnikow a
prajichu: Njeje spomóžne, zo so wo jědź staramy a tehodla Bože słowo zanjechamy.
3 Tehodla, lubi bratřa, rozhladujće so po sydom mužach mjez wami, kotřiž maja dobre
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mjeno a su połni swjateho Ducha a mudrosće, kotrymž bychmy tutu słužbu poručili. 4 My
pak chcemy jenož při modlitwje a při słužbje słowa wostać. 5 A rěč so cyłej
zhromadźiznje spodobaše; a woni wuzwolichu Šćěpana, muža połneho wěry a swjateho
Ducha, a Filipa a Prochora a Nikanora a Timona a Parmena a Mikławša z Antiochije, kiž
bě židowskej wěrje přistupił. 6 Tutych mužow stajichu před japoštołow, kotřiž so
modlachu a kładźechu ruce na nich. 7 A Bože słowo rosćeše, a ličba wučomnikow bu
jara wulka w Jerusalemje. Tež wjele měšnikow posłuchaše na wěru.
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14. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Chwal Knjeza, moja duša, a njezapomń jeho dobroty.

psalm 103, 2

MODLITWA
1. Wšehomócny Knježe Božo, daj prawu wěru a posylń ju wšědnje we nas. Daj nam tež
lubosć a nadźiju, zo bychmy tebi a swojemu blišemu słužili po twojej woli. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wšehomócny Božo, luby Wótče, ty dawaš nam kóždy dźeń telko dobreho a
wustrowiš nas na ćěle a duši. Tebje prosymy: Daj nam to spóznać w časach strowoty a
chorosće a so tebi dźakować, dołhož smy žiwi. Přetož ty knježiš wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 8. stawje

[12 Njejsmy dołžnicy ćěła, zo bychmy po ćěle žiwi byli. 13 Přetož
budźeće-li po ćěle žiwi, wumrějeće; moriće-li pak přez Ducha ćělne
skutki, budźeće žiwi. 14 Přetož:]
Kotrychž Boži Duch wodźi, ći su Bože dźěći. 15 Přetož wy njejsće
wotročkoweho Ducha dóstali, zo dyrbjeli so zaso bojeć; ale wy sće
dźěćaceho Ducha dóstali, přez kotrehož wołamy: Abba, luby Wótče!
16 Duch sam swědči našemu duchu, zo smy Bože dźěći. 17 Smy-li pak
dźěći, smy tež namrěwcy a to Boži namrěwcy a Chrystusowi sobunamrěwcy, jelizo z nim ćerpimy, zo bychmy tež překrasnjeni byli.

Rom. 8 [12–13] 14–17
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 17. stawje
11 Poda

so, jako Jezus do Jerusalema pućowaše, zo dźěše mjez samaritskim a galilejskim krajom. 12 A jako do jedneje wsy přińdźe, zetka
jeho dźesać wusadnych muskich; ći stejachu nazdala 13 a
pozběhnychu swój hłós a prajichu: „Jezuso, luby mištrje, smil so nad
nami!“ 14 A hdyž jich wuhlada, rjekny jim: „Dźiće a pokažće so
měšnikam!“ A sta so, jako tam dźěchu, zo buchu wučisćeni.
15 Jedyn pak z nich, jako widźeše, zo bě wustrowjeny, wróći so a
chwaleše Boha z wulkim hłosom 16 a padny na swoje wobličo k Jezusowymaj nohomaj a dźakowaše so jemu. A tutón bě Samaritski.
17 Jezus pak wotmołwi a rjekny: „Njebuchu dźesaćo wučisćeni? Hdźe
pak su ći dźewjećo? 18 Njeje so hewak nichtó namakał, kiž by so
wróćił, zo by Bohu česć dał, chiba jeno tón cuzbnik?“ 19 A wón praji
jemu: „Stań a dźi; twoja wěra je će wustrowiła.“

Lukaš 17, 11–19

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 1 40–45

III
40 Wusadny

přińdźe k Jezusej, prošeše jeho, poklakny so a rjekny: Jeli chceš, móžeš
mje wučisćić. 41 A jemu běše jeho žel, wupřestrě ruku, dótkny so jeho a praji jemu: Ja
chcu, budź wučisćeny! 42 A hnydom wopušći jeho wusad, a wón bě wučisćeny. 43 A
Jezus pohrozy jemu a honješe jeho hnydom wot sebje preč 44 a rjekny jemu: Hladaj, zo
njeby nikomu ničo wo tym prajił, ale dźi a pokaž so měšnikej a wopruj za swoje
wučisćenje, štož je Mójzas přikazał, jim za swědčenje. 45 Wón pak woteńdźe, poča wjele
wo tym rěčeć a dźiw mjez ludźimi rozšěrjeć, tak zo njemóžeše Jezus wjace zjawnje do
někajkeho města hić; ale wón bě wonka na samotnych městnach, tola woni přińdźechu
k njemu ze wšěch stronow.

1. Tes. 1, 2–10

IV
2 Japoštoł

pisa: My so Bohu dźakujemy kóždy čas za was wšitkich a wopominamy was
w swojej modlitwje 3 a spominamy bjez přestaća před Bohom, swojim Wótcom, na waš
skutk we wěrje a na waše dźěło w lubosći a na wašu sćerpliwosć w nadźiji na našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa. 4 Lubi bratřa, wot Boha lubowani, my wěmy, zo sće
wuzwoleni, 5 přetož naše prědowanje ewangelija njepřińdźe jenož w słowje k wam, ale
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tež w mocy a w swjatym Duchu a we wulkej wěstosći. Wšak wěsće, kajcy smy my mjez
wami byli was dla. 6 A wy sće so po nas měli a po Knjezu a sće słowo přiwzali we wšej
tyšnosći z wjesełosću w swjatym Duchu, 7 tak zo sće přikład byli wšitkim wěrjacym
w Macedoniskej a w Achajiskej. 8 Přetož wot was je Knjezowe słowo njewušło jenož
w Macedoniskej a Achajiskej, ale we wšěch městnach je waša wěra do Boha znata, tak
zo nam trjeba njeje, něšto wo tym prajić. 9 Přetož woni sami powědaja wo nas, kajki
přistup k wam smy měli a kak sće so wy wotwobroćili wot přibohow k Bohu, zo byšće
słužili žiwemu a wěrnemu Bohu 10 a wočakowali jeho Syna z njebjes, kotrehož je
z mortwych zbudźił, Jezusa, kiž nas wot přichodneho hněwa wumóži.

1. Mójz. 28, 10–19a

V
10 Jakub

wuńdźe z Beéršeby a dźěše do Harana 11 a přińdźe na městno, hdźež wosta
přez nóc, přetož słónco bě hižom zašło. A wón wza kamjeń wot tuteho městna a połoži
jón pod swoju hłowu a spaše na tutym městnje. 12 A jemu so dźiješe, a hlej, rěbl steješe
na zemi, tón dosahaše ze swojim kóncom hač do njebjes; a hlej, Boži jandźeljo
stupachu po nim horje a dele. 13 A Knjez steješe horjeka na nim a rěčeše: „Ja sym
Knjez, Bóh twojeho wótca Abrahama a Bóh Izaaka; kraj, na kotrymž ležiš, chcu tebi a
twojim potomnikam dać. 14 A twoji potomnicy budźeja kaž proch na zemi; a budźeš so
rozšěrjeć k wječoru a k ranju, k połnocy a k połdnju, a w tebi a w twojich potomnikach
budźeja žohnowane wšitke narody na zemi. 15 Hlej, ja sym z tobu a chcu će zwarnować,
hdźežkuli poćehnješ, a chcu tebje zaso přiwjesć do tuteho kraja. Přetož ja nochcu tebje
wopušćić, doniž njejsym wšitko činił, štož sym tebi slubił.“ – 16 Hdyž nětk Jakub
ze spanja wotući, praji: „Woprawdźe, Knjez je na tutym městnje, a ja to njewědźach!“
17 A wón so boješe a rjekny: „Kak swjate je tuto městno! Tu ničo druhe njeje hač Boži
dom, a tu su njebjeske wrota.“ 18 A Jakub stany rano zahe a wza kamjeń, kotryž bě pod
swoju hłowu połožił, a postaji jón za pomnik a liny wolij zwjercha na njón 19 a
mjenowaše městno Betel.

1. Tes. 5, 14–24

VI
Japoštoł pisa: 14 Napominamy was, wučće njerodnych, troštujće bojaznych, njesće
słabych, budźće sćerpliwi z kóždym. 15 Hladajće, zo njeby nichtó nikomu złósće
ze złósću zapłaćił, ale hońće kóždy čas za dobrym mjez sobu a mjez wšitkimi.
16 Budźće kóždy čas wjeseli, 17 modlće so bjez přestaća, 18 budźće dźakowni za wšo;
přetož to je Boža wola w Chrystusu Jezusu za was. 19 Ducha njedušće. 20 Wěšćenja
njezacpěwajće. 21 Pruwujće pak wšitko, a to dobre wobchowajće. 22 Wšeho złeho so
zdalujće.
23 Wón pak, Bóh měra, wuswjeć was čisće a wobarnuj waš duch a wašu dušu a waše
ćěło bjez poroka, bjezporočne za přichod našeho Knjeza Jezusa Chrystusa. 24 Swěrny
je, kiž was woła; wón budźe tež to činić.
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15. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Wšitku swoju starosć ćisńće na njeho, přetož wón so za was stara.

1. Pětr. 5, 7

MODLITWA
1. Knježe, naš Božo, tebje prosymy: Škitaj swoju cyrkej před spytowanjemi našeho
časa. Wuswobodź nas wot starosće wo jeje přichod a posylń swoju wosadu přez słowo
a sakrament. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, kiž ty škitaš wšitkich, kotřiž so tebi dowěrjeja: Tebje prosymy: Pomhaj nam
w swojej smilnosći, zo časne kubła tak wužiwamy, zo njezhubimy wěčne. Wotwobroć
starosće wot nas a daj nam so tebi dowěrić we wšitkich nuzach. Přez našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pětra na 5. stawje
5 Bóh

spřećiwja so hordym, ale ponižnym dawa hnadu. 6 Tuž ponižujće
so nětk pod mócnu Božu ruku, zo by was powyšił w swojim času.
7 Wšitku swoju starosć ćisńće na njeho; přetož wón so za was stara.
8 Budźće strózbi a stražujće; přetož waš přećiwnik, čert, chodźi wokoło
kaž rujacy law a pyta, kohož by póžrěł. 9 Temu spřećiwjejće so,
twjerdźi we wěrje, a wědźo, zo so runje tajke ćerpjenja na wašich
bratrach na swěće dokonjeja.
10 Bóh wšeje hnady pak, kiž je was powołał k swojej wěčnej krasnosći
w Chrystusu Jezusu, njech was pozbudźi, skrući, posylni a załoži, kiž
wy mału chwilu ćerpiće. 11 Jemu słuša móc wot wěčnosće hač do
wěčnosće! Hamjeń.

1. Pětr. 5, 5–11
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SĆENJE
I
pola Mateja na 6. stawje

Jezus wučeše swojich wučomnikow a rjekny: 25 : „Njestarajće so wo
swoje žiwjenje, što budźeće jěsć a pić; ani wo swoje ćěło, što budźeće
so woblěkać. Njeje žiwjenje wjace dyžli jědź a ćěło wjace dyžli drasta?
26 Pohladajće na ptaki pod njebjom: wone njesyja, wone nježnjeja ani
njechowaja do bróžnjow, a waš njebjeski Wótc je tola zežiwja. Njejsće
wy wjele wjace dyžli wone? 27 Štó je mjez wami, kiž by móhł swojej
žiwjenskej dołhosći łóchć přistajić, kažkuli by so tež wo to starał? 28 A
čehodla staraće so wo drastu? Wohladajće lilije na polu, kak rostu:
wone njedźěłaju ani njepřadu. 29 Ja wam praju: zo ani Salomon
we wšitkej swojej krasnosći njeje tak hotowany był kaž jedna z nich.
30 Hdyž nětk Bóh trawu na polu tak hotuje, kotraž dźensa steji a budźe
nazajtra do pjecy ćisnjena: njedyrbjał wón to ćim bóle za was činić, wy
małowěriwi?
31 Tehodla njestarajće so a njeprajće: Što budźemy jěsć? Što budźemy
pić? Što budźemy so woblěkać? 32 Za wšitkim tym pytaju pohanjo.
Přetož waš njebjeski Wótc wě, zo wy teho wšeho potrjebaće. 33 Pytajće
najprjedy Bože kralestwo a jeho prawdosć, tak so to wšitko wam přida.
34 Tehodla njestarajće so wo jutřiši dźeń; přetož jutřiši dźeń budźe so
wo swoje starać. Dosć je, zo ma kóždy dźeń swoju wobćežnosć.

Matej 6, 25–34

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 18, 28–30

III
28 Pětr

praji Jezusej: Hlej, wšitko smy wopušćili a smy za tobu šli. 29 Wón pak rjekny jim:
Zawěrnje, ja praju wam: Nichtó njeje, kiž dom wopušći abo žonu abo bratrow abo
staršich abo dźěći Božeho kralestwa dla, 30 kiž njeby wjele wjace dóstał w tutym času a
w přichodnym swěće wěčne žiwjenje.
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Gal. 5, 25–26; 6, 1–3. 7–10

IV
25 Smy-li

w Duchu žiwi, tak chodźmy tež w Duchu. 26 Njebudźmy prózdneje česće
lakomni, njewužadajmy jedyn druheho, njezawidźmy sebi mjez sobu. 6,1 Hdy by snano
čłowjeka někajke misnjenje přechwatało, tak pomhajće wy, kiž sće w Duchu žiwi, jemu
zaso z ćichim duchom; a kóždy pohladaj sam na so, zo njeby tež spytowany był.
2 Kóždy njech njese druheho wobćežnosć, tak wy Chrystusowy zakoń dopjelniće.
3 Přetož, jelizo so někomu zda, zo wón něšto je, hačrunjež ničo njeje, tón so sam jeba.
7 Njemylće so! Bóh so njeda hanić. Přetož štož čłowjek syje, to budźe tež žnjeć. 8 Štóž
na swoje ćěło syje, tón budźe wot ćěła skaženje žnjeć; štóž pak na Ducha syje, tón
budźe wot Ducha wěčne žiwjenje žnjeć. 9 Dajće pak nam dobrotu wopokazać a
njewustać; přetož w postajenym času budźemy tež žnjeć, jeli njepřestanjemy.
10 Tehodla, doniž mamy hišće čas, wopokazajmy dobrotu wšitkim ludźom, najwjace pak
tym, kiž su našeje wěry.

Lukaš 17, 5–6

V
5 Japoštoljo

prajichu Knjezej: Přispor nam wěru! 6 Knjez pak rjekny: Jeli byšće wěru měli
wulku kaž žonopowe zorno, potom byšće móhli tutemu lěsnemu figowcej prajić:
Wutorhń so z korjenjom a přesadź so do morja!, a wón by na was posłuchał.

1. Mójz. 2, 4b–9 [10–14] 15

VI
4 Běše

5A

w času, hdyž Bóh Knjez zemju a njebjo stwori.
njeběše hišće žaneho kerka
na polu a žane pólne zelo njeběše hišće narostło; přetož Bóh Knjez njebě hišće
dešćować dał na zemi, a čłowjek tu njebě, kiž by kraj wobdźěłał, 6 ale mła stupaše
ze zemje a mačeše wšón kraj. 7 Tehdy stwori Bóh Knjez čłowjeka z procha zemje a
duny jemy ducha žiwjenja do nosa. A tak bu čłowjek žiwa duša.
8 A Bóh Knjez nasadźa zahrodu w Edenje k ranju a staji čłowjeka do njeje, kotrehož bě
stworił. 9 A Bóh Knjez daše wurosć ze zemje wšelkim štomam, luboznym na pohladanje
a dobrym k jědźi, a štomej žiwjenja wosrjedź zahrody a štomej póznaća dobreho a
złeho.
[10 A wulka rěka běžeše z Edena, powodźeć tutu zahrodu, a dźěleše so tam do štyrjoch
rěkow. 11 Prěnjeje mjeno je Pišon, kotraž běži wokoło cyłeho kraja Hawila, hdźež je
złoto. 12 A złoto teho kraja je drohotne. Tam je tež žiwica bedolach a drohokamjeń
šoham. 13 Druhej rěce rěkaju Gihon, kotraž běži wokoło cyłeho kraja Kuš. 14 Třećej rěce
rěkaju Tigris, kotraž běži k ranju wot Asyriskeje. A štwórta rěka je Eufrat.]
15 A Bóh Knjez wza čłowjeka a staji jeho do zahrody Eden, zo by ju wobdźěłał a
wobarnował.
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16. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Chrystus Jezus je smjerći móc wzał, žiwjenje pak a njezachodnosć na swětło přinjesł
přez ewangelij.

2. Tim. 1, 10b

MODLITWA
1. Knježe, naš Božo, sylń swoju cyrkej a wšitke wosady. A dokelž bjez tebje wobstać
njemóžemy, tak knjež ty w cyrkwi a we wšitkich wěriwych ze swojej miłosću. Přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom
žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Swěrny Božo, twoja miłosć nima žaneho kónca. Ty dawaš, štož trjebamy, a bjerješ,
na čimž wisamy. Daj nam tajku dowěru, zo so na twoju smilnosć spušćimy w žiwjenju a
w smjerći. Wo to će prosymy přez Jezusa Chrystusa, našeho z rowa stanjeneho
Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 2. lisće Pawoła na Timoteja na 1. stawje
7 Bóh

nam njeje dał ducha bojosće, ale mocy a lubosće a rozuma.
8 Tuž njehańbuj so swědčenja wo našim Knjezu ani mje, kiž sym jeho
jaty, ale ćerp sobu za ewangelij po Božej mocy. 9 Wón je nas wumóhł a
powołał ze swjatym wołanjom, nic po našich skutkach, ale po swojim
postajenju a po hnadźe, kotraž je nam data w Chrystusu Jezusu před
spočatkom swěta, 10 nětk pak wopokazana přez zjewjenje našeho
Zbóžnika Chrystusa Jezusa, kotryž je smjerći móc wzał, žiwjenje pak a
njezachodnosć na swětło přinjesł přez ewangelij.

2. Tim. 1, 7–10
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SĆENJE
I
pola Jana na 11. stawje
1 Muž

ležeše chory, Lacarus z Betanije, ze wsy Marje a jeje sotry
Marty. [ 2 Marja pak to běše, kotraž běše Knjeza žałbowała a jemu jeho
noze wutrěła ze swojimi włosami. Teje bratr Lacarus bě chory.] 3 Tuž
pósłaštej sotře k Jezusej a daštej prajić: „Knježe, hlej, kotrehož maš
lubo, je chory.“
17 Tuž přińdźe Jezus a nadeńdźe Lacarusa hižo štyri dny w rowje ležo.
18 Betanija pak běše blisko při Jerusalemje, zdalena něhdźe poł
hodźiny. 19 A wjele Židow běše k Marće a k Mari přišło, zo bychu jej
troštowali bratra dla. 20 Jako Marta nětk słyšeše, zo Jezus dźe, dźěše
jemu napřećiwo. Marja pak wosta doma sedźo. 21 Tuž Marta Jezusej
praji: „Knježe, hdy by ty tudy był, mój bratr njeby wumrěł. 22 Tola tež
nětko wěm, zo tebi Bóh da, wo čož budźeš jeho prosyć.“ 23 Jezus praji
jej: „Twój bratr stanje.“ 24 Marta jemu praji: „Ja wšak wěm, zo stanje –
při stawanju z mortwych na sudnym dnju.“ 25 Jezus jej praji: „Ja sym
stawanje z mortwych a žiwjenje. Štóž do mnje wěri, budźe žiwy,
hačrunje wumrěje; 26 a kóždy, kiž je žiwy a wěri do mnje, nanihdy
njewumrěje. Wěriš to?“ 27 Wona praji jemu: „Haj, Knježe, ja wěrju, zo
sy ty Chrystus, Boži Syn, kiž je na swět přišoł.“
[41 Tuž wotwalichu woni kamjeń. Jezus pak zběhny swojej woči a
rjekny: „Wótče, dźakuju so tebi , zo sy mje wusłyšał. 42 Wěm, zo mje
přeco słyšiš, ale luda dla, kiž tudy steji, rěču to, zo bychu wěrili, zo sy
mje pósłał.“ 43 Jako běše to prajił, zawoła z wulkim hłosom: „Lacaruso,
pój won!“ 44 A zemrěty wustupi, zwjazany z ćělnymi płachtami na
nohomaj a rukomaj, a jeho wobličo běše z pótnym rubom wobwite.
Jezus praji jim: „Rozwjazajće ruby a pušćće jeho!“ 45 Wjele ze Židow
pak, kotřiž běchu k Mari přišli, wěrješe do njeho, hdyž widźachu, štož
bě Jezus činił.

Jan 11, 1[2]3. 17–27 [41–45]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Zrudny kěrluš 3, 22–26. 31–32

III
22 Dobrota

Knjeza čini, zo z nami kónc njeje; jeho smilnosć hišće njepřestanje, 23 ale je
kóžde ranje nowa, a twoja swěrnosć je wulka. 24 Knjez je mój dźěl, praji moja duša;
tehodla chcu so na njeho nadźijeć. 25 Přetož Knjez je dobry temu, kiž so na njeho
spušća, a čłowjekej, kiž jeho pyta. 26 Dobre je, sćerpliwy być a pomoc Knjeza
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wočakować. 31 Přetož Knjez njezastorči na wěčne;
swojej wulkej dobroćiwosći.

32 ale

wón zrudźi a smili so zaso po

Jap. 12, 1–11

IV
1W

2 Wón

tym času złoži kral Herodaš ruce na někotrych z wosady, zo by jich čwilował.
pak skóncowa Jakuba, Janoweho bratra, z mječom.
3 A jako wón widźeše, zo so to Židam lubješe, pokročowaše a zaja tež Pětra. Běchu pak
runje dny słódkeho chlěba. 4 Hdyž bě jeho zajał, sadźi jeho do jastwa a poruči jeho
štyrjom stražam po štyrjoch wojakach, zo bychu jeho stražowali. Chcyše jeho po jutrach
před lud stajić. 5 Pětr bě nětk w jastwje; ale wosada modleše so za njeho bjez přestaća
k Bohu. 6 W tutej nocy, jako pak chcyše Herodaš jeho předstajić, spaše Pětr mjez
dwěmaj wojakomaj, zwjazany z dwěmaj rjećazomaj, a stražnicy před durjemi
stražowachu jastwo. 7 A hlej, jandźel Knjeza přistupi, a swětło swěćeše we jstwě; a wón
storči Pětra do boka a wubudźi jeho a rjekny: Stań ruče! A rjećazaj wotpadnyštej wot
jeho rukow. 8 A jandźel praji jemu: Wopasaj so a wobuj so swoje črije! A wón sčini tak. A
wón praji jemu: Wobleč so swój płašć a pój za mnu! 9 A wón dźěše won za nim a
njewědźeše, zo je to wěrno, štož bě so stało přez jandźela, ale jemu so zdaše, zo ma
widźenje. 10 Wonaj pak přeńdźeštaj prěnju a druhu stražu a přińdźeštaj k železnym
wrotam, kotrež do města wjedu; te wotewrěchu so jimaj same wot so. A wonaj
wuńdźeštaj a přeńdźeštaj jednu hasu daloko, a bórze wopušći jeho jandźel. 11 A jako
Pětr k sebi přińdźe, praji: Nětk woprawdźe wěm, zo je Knjez swojeho jandźela pósłał a
mje wumóhł z Herodašoweje ruki a wot wšeho, štož židowski lud wočakowaše.

Lukaš 7, 11–16

V
11 Jezus

dźěše do města z mjenom Nain; a jeho wučomnicy dźěchu z nim a wjele luda.
pak přińdźe blisko k měšćanskim wrotam, hlej, njesechu mortweho won, kiž
běše jenički syn swojeje maćerje, a wona běše wudowa; a wjele luda z města dźěše
z njej. 13 A jako ju Knjez wuhlada, bě jemu jeje žel, a rjekny jej: Njepłač! 14 A přistupiwši
dótkny so kašća; nošerjo pak zastachu. A wón praji: Młodźenco, ja praju ći, stań! 15 A
mortwy so posydny a poča rěčeć. A Jezus da jeho jeho maćeri. 16 Bojosć pak wšitkich
zapopadźe, a chwalachu Boha a rěčachu: Wulki profeta je mjez nami stanył, a: Bóh je
swój lud wopytał.
12 Jako

Hebr. 10, 35–36 [37–38] 39

VI
35 Njećisńće

36 Sćerpliwosće

swoju dowěru preč, kotraž ma wulku mzdu.
pak je wam
37
trjeba, zo byšće Božu wolu činili a slubjenje dóstali. [ Přetož »po małej chwili přińdźe
tón, kiž ma přińć, a njebudźe so komdźić. 38 Mój prawy pak budźe z wěry žiwy. Hdyž
pak wón wotstupi, njezměje moja duša žaneho spodobanja nad nim« (Habakuk 2, 3.4).]
212

39 My

pak njejsmy wot tych, kiž wotstupja a budźa zatamani, ale wot tych, kiž wěrja a
dušu wumóža.
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17. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Naša wěra je dobyće, kotraž je swět přewinyła.

1. Jan. 5, 4c

MODLITWA
1. Ow Knježe, tebje prosymy: daj nam swjateho Ducha, zo bychmy twoje słowo słyšeli a
zapřimnyli, zo by naša duša bóle a bóle swjata była a takle so wobnowiło naše žiwjenje.
Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym
Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, mjenujemy so po twojim mjenje, ale kak husto tebje
zaprěwamy. Pomhaj nam, zo smy tak žiwi, zo ludźo pytnu: Ty sy do swěta přišoł, zo by
jich wumóžił. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich nach 10. stawje
9 Jelizo

ze swojim ertom wuznawaš, zo je Jezus Knjez, a wěriš
w swojej wutrobje, zo je Bóh jeho z mortwych wubudźił, budźeš
wumóženy. 10 Přetož hdyž z wutrobu wěrimy, budźemy wusprawnjeni,
a hdyž z ertom wuznawamy, budźemy wumóženi. 11 Přetož Pismo
praji: »Štóž do njeho wěri, njebudźe k hańbje.« 12 Tu njeje rozdźěla
mjez Židami a Grjekami; přetož nad nimi wšěmi je samsny Knjez,
bohaty za wšitkich, kiž so k njemu wołaju. 13 Přetož »štóž budźe so
k mjenu Knjeza wołać, budźe wumóženy«.
14 Kak pak dyrbja so k temu wołać, do kotrehož njewěrja? Kak pak
dyrbja do teho wěrić, wo kotrymž njejsu ničo słyšeli? Kak pak dyrbja
słyšeć bjez prědarjow? 15 Kak pak dyrbja prědować, hdyž njejsu
pósłani? Kaž je pisane: »Kak krasne su nohi tych, kotřiž dobru powěsć
připowědaja!« 16 Ale wšitcy njejsu posłušni ewangelijej. Přetož Jezaja
praji: »Knježe, štó wěri našemu prědowanju?« 17 Tehodla přińdźe wěra
z prědowanja, prědowanje pak přez słowo Chrystusa.
[18 Ja pak so prašam: Njejsu woni to słyšeli? Zawěsće. Je dźě »jich
hłós do wšěch krajow wušoł a jich słowo hač do kónca swěta«.]

Rom. 10, 9–17 [18]
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SĆENJE
I
pola Mateja na 15. stawje
21 Jezus

dźěše wot Genezareta do Tyronskeje a Sidonskeje wokoliny.
hlej, kanaanejska žónska, kotraž z tamnych kónčin přińdźe,
wołaše za nim: „Knježe, Syno Dawidowy, smil so nade mnu! Moja
dźowka je wot čerta zlě čwilowana.“ 23 A wón jej słowčka njewotmołwi.
A jeho wučomnicy přistupiwši prošachu jeho: „Daj jej tola hić, přetož
woła za nami.“ 24 Wón pak wotmołwi: „Sym pósłany jenož k zhubjenym
wowcam z israelskeho domu.“ 25 Wona pak přińdźe a so poklaknywši
před nim rjekny: „Knježe, pomhaj mi!“ 26 Wón pak wotmołwi a praji:
„Njeje prawje, zo so dźěćom chlěb wozmje a so psam ćisnje.“ 27 Wona
rjekny: „Haj, Knježe; ale tola jědźa psyčatka wot srjódkow, kiž z blida
jich knježich padaju.“ 28 Tuž wotmołwi Jezus a rjekny jej: „Žónska,
twoja wěra je wulka. Tebi so stań, kaž chceš!“ A jejna dźowka wotchori
we wonej hodźinje.
22 A

Matej 15, 21–28

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 9, 17–27

III
17 Jedyn

z luda rjekny Jezusej: Mištrje, swojeho syna sym k tebi přiwjedł, kotryž ma
němeho ducha. 18 A hdźežkuli wón jeho dosahnje, torha jeho; a wón pěni a křipi
ze zubami a sprostnje. A ja sym z twojimi wučomnikami rěčał, zo bychu jeho wuhnali, a
woni to njemóžachu. 19 Wón pak jim wotmołwi a rjekny: Ow, ty njewěriwy ludo, kak
dołho mam pola was być? Kak dołho mam was znjesć? Přiwjedźće jeho ke mni. 20 A
woni přiwjedźechu jeho k njemu. A hnydom, jako duch jeho wuhlada, torhaše jeho. A
wón padźe na zemju, waleše so a pěnješe. 21 A Jezus wopraša so jeho nana: Kak dołho
je, zo so to jemu stawa? Wón praji: Wot dźěćatstwa sem. 22 A husto je wón jeho do
wohenja a do wody ćisnył, zo by jeho skóncował. Móžeš-li pak něšto, tak smil so nad
nami a pomhaj nam. 23 Jezus pak rjekny jemu: Što prajiš: Móžeš-li něšto? – Temu, kiž
wěri, su wšitke wěcy móžne. 24 Hnydom zawoła nan dźěsća: Ja wěrju, pomhaj mojej
njewěrje! 25 Jako nětk Jezus widźeše, zo lud přiběža, pohrozy nječistemu duchej a
rjekny jemu: Ty němy a hłuchi ducho, přikazam tebi: Wuńdź z njeho a njewróć so wjace
do njeho! 26 Na to wón wołaše a torhaše jeho jara a wuńdźe. A hólc ležeše kaž mortwy,
tak zo mnozy prajachu: Wón je wumrěł. 27 Jezus pak přimny a zběhny jeho, a wón
postany.
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Jezaja 49, 1–6

IV
1 Posłuchajće

na mnje, wy kupy, a wy ludy zdaloka, kedźbujće! Knjez je mje powołał wot
maćerneho žiwota; wón je moje mjeno spomnił, hdyž sym hišće w maćernym žiwoće
był. 2 Wón je mój ert sčinił kaž wótry mječ, z chłódkom swojeje ruki je mje přikrył. Wón je
mje k swětłemu šipej sčinił a mje do swojeje kobjele schował. 3 A wón praji mi: Ty sy
mój wotročk, Israelo, přez kotrehož so překrasnju.
4 Ja pak sej myslach, podarmo sym so prócował a podarmo přetrjebach swoju móc a
njetrjebawši, byrnjež je moje prawo pola Knjeza a moja mzda pola mojeho Boha. 5 A
nětk praji Knjez, kiž je mje wot maćerneho žiwota k swojemu wotročkej přihotował, zo
bych Jakuba k njemu přiwjedł a zo bych Israel k njemu wobroćił, – tehodla sym před
Knjezom česćeny, a mój Bóh je moja sylnosć -, 6 wón praji: Přemało je, zo sy ty mój
wotročk, kiž by Jakubowe splahi zaso twarił a rozbrojenych Israela přiwjedł, ale ja sym
će tež pohanam za swětło postajił, zo by ty moje zbože był hač do kónca zemje.

Jan 9, 35–41

V
35 Jezus

słyšeše, zo běchu Židźa teho wuhnali, kiž běše slepy a nětko zaso widźeše. A
hdyž Jezus jeho namaka, wopraša so jeho: Wěriš do Syna čłowjeka? 36 Wón wotmołwi
a praji: Knježe, štó to je? zo bych do njeho wěrił. 37 Jezus pak rjekny jemu: Ty sy jeho
widźał, a kiž z tobu rěči, tón to je. 38 Wón pak praji: Knježe, ja wěrju, a modleše so k
njemu.
39 A Jezus rjekny: Ja sym do swěta na sudźenje přišoł, zo bychu njewidźacy widźeli a
widźacy slepi byli. 40 To słyšachu někotři z farizejskich, kiž při nim běchu, a woprašachu
so jeho: Smy tež my slepi? 41 Jezus rjekny jim: Hdy byšće slepi byli, njebyšće žaneho
hrěcha měli; dokelž pak prajiće: My widźimy, tehodla waš hrěch wostanje.

Efez. 4, 1–6

VI
1 Japoštoł

pisa: Tuž napominam was ja, jaty w Knjezu, zo byšće dostojnje žiwi byli
w powołanju, z kotrymž sće powołani, 2 ze wšej ponižnosću a łahodnosću, ze sćerpliwosću. Znjesće so mjez sobu w lubosći, 3 starajće so, zo byšće jednotu Ducha dźerželi
přez zwjazk měra: 4 jedne ćěło a jedyn Duch, kaž sće tež powołani k jednej nadźiji
swojeho powołanja; 5 jedyn Knjez, jedna wěra, jedna křćeńca; 6 jedyn Bóh a Wótčec
wšitkich, kiž je nade wšitkimi a přez wšitkich a we wšitkich.
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18. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Tu přikaznju mamy wot njeho, zo tón, kiž Boha lubuje, ma tež swojeho bratra lubować.

1. Jan. 4, 21

MODLITWA
1. Wšehomócny, wěčny Božo, njemóžemy so před tobu powołać na swoje wukony.
Tehodla prosymy će: Budź nam hnadny, posylń mocy dobreho we nas a wjedź nas
k wěčnemu žiwjenju. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je
z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Chrystuso, kiž sy nam přikazał, Boha a swojeho blišeho lubować a tak
dopjelnić cyły zakoń. Pomhaj nam, twoju kaznju z cyłej wutrobu spjelnić a žiwi być
w twojej lubosći. Přetož twoja lubosć traje wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 14. stawje
17 Přetož

Bože kralestwo njeje jědź ani piće, ale prawdosć a měr a
radosć w swjatym Duchu. 18 Štóž při tym Chrystusej słuži, tón je Bohu
spodobny a wot čłowjekow česćeny.
19 Tehodla prócujmy so wo to, štož měrej a natwarjenju mjez nami
słuži.

Rom. 14, 17–19

SĆENJE
I
pola Marka na 12. stawje
28 K

Jezusej přistupi jedyn z pismawučenych, kiž běše na
posłuchał, a wopraša so jeho: „Kotra je najwažniša kaznja
wšitkimi?“ 29 Jezus pak jemu wotmołwi: „Najwažniša kaznja
»Posłuchaj, Israelo, Knjez, naš Bóh, je jenički Bóh, 30 a ty dyrbiš
217

njeho
přede
je ta:
Boha,

swojeho Knjeza, lubować z cyłej swojej wutrobu, z cyłej swojej dušu a
z cyłej swojej myslu a ze wšitkej swojej mocu.« 31 Druha pak je ta: »Ty
dyrbiš swojeho blišeho lubować kaž sam so.« Žana wjetša kaznja njeje
dyžli ta.“ 32 A pismawučeny rjekny jemu: „Derje, mištrje, ty sy prawje
rěčał. Wón je jenož jedyn, a žadyn druhi njeje chiba wón; 33 a jeho
lubować z cyłej wutrobu, z cyłej myslu a ze wšitkej mocu, a swojeho
blišeho kaž sam so, to je wjace dyžli wšitke zapalne a krawne wopory.“
34 Jako pak Jezus widźeše, zo wón rozumnje wotmołwi, praji jemu: „Ty
njejsy daloko wot Božeho kralestwa.“ A nichtó so njeschrobli, so jeho
dale woprašować.

Mark 12, 28–34

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 10, 17–27

III
Jako so Jezus na puć poda, přiběža jedyn, poklakny so před nim a wopraša so jeho:
Dobry mištrje, što mam činić, zo bych wěčne žiwjenje dóstał? 18 Jezus pak rjekny jemu:
Što rěkaš mi dobry? Nichtó njeje dobry chiba Bóh sam. 19 Ty znaješ kaznje: »Ty
njesměš morić; ty njesměš mandźelstwo łamać; ty njesměš kradnyć; ty njesměš wopaki
swědčić; ty njesměš rubić; česć swojeho nana a swoju mać.« 20 Wón pak praji jemu:
Mištrje, to wšitko sym dźeržał wot swojeje młodosće sem. 21 Jezus pak pohlada na
njeho a lubowaše jeho a rjekny jemu: Jedne je tebi hišće trjeba. Dźi, předaj, štož maš, a
daj to chudym, tak změješ pokład w njebjesach, a přińdź a pój za mnu! 22 Wón pak so
rozhněwa nad tutym słowom a woteńdźe zrudny, přetož měješe wjele kubłow.
23 A Jezus so rozhladowaše a rjekny swojim wučomnikam: Kak ćežko přińdu bohaći do
Božeho kralestwa! 24 Wučomnicy pak so stróžichu jeho słowow dla. Ale Jezus wotmołwi
zaso a rjekny jim: Lube dźěći, kak ćežko je, dóńć do Božeho kralestwa! 25 Lóšo je, zo
kamel přeńdźe přez jehline wucho, dyžli zo bohaty přińdźe do Božeho kralestwa.
26 Woni pak so hišće bóle stróžichu a rěčachu mjez sobu: Štó móže potom zbóžny być?
27 Jezus pak pohlada na nich a praji: Pola čłowjekow je to njemóžne, ale nic pola Boha;
přetož pola Boha su wšitke wěcy móžne.
17

Jak. 2, 1–13

IV
1 Njezwjazajće

wěru do Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza krasnosće, z pohladanjom na
wosobu.
hdy by do wašeje zhromadźizny muž přišoł ze złotym pjeršćenjom a
w krasnej drasće, by pak tež přišoł chudy w nječistej drasće 3 a wy byšće hladali na
teho, kiž ma krasnu drastu, a jemu rjekli: Sydń so sem na dobre městno! a chudemu
pak rjekli: Stup so tam! abo: Sydń so k mojimaj nohomaj!, 4 njesudźiće wy potom mjez
sobu a njejsće so sudnicy sčinili po swojich złych myslach?
2 Přetož
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5 Posłuchajće,

moji lubi bratřa! Njeje Bóh wuzwolił chudych na swěće, kiž su we wěrje
bohaći a namrěwcy kralestwa, kotrež je slubił tym, kiž jeho lubuja? 6 Wy pak sće
chudemu hańbu načinili. Njejsu to bohaći, kiž was z mocu potłočuja a was před
sudnistwo ćahnu? 7 Njehanja woni dobre mjeno, po kotrymž sće mjenowani? 8 Jeli wy
kralowski zakoń dopjelniće po Pismje (3. Mójzasa 19, 18): »Lubuj swojeho blišeho kaž
sam so«, tak činiće prawje; 9 jeli pak wy na wosobu hladaće, činiće hrěch a sće po
zakonju přestupnicy. 10 Přetož štóž dźerži cyły zakoń a přehrěši so na jeničkej přikazni,
tón so cyłeho zakonja winowaty čini. 11 Přetož kiž je prajił (2. Mójzasa 20, 13.14): »Ty
njesměš mandźelstwo łamać«, tón je tež prajił: »Ty njesměš morić.« Hdyž ty
mandźelstwo njełamaš, ale moriš, sy přestupnik zakonja. 12 Rěčće a čińće tak kaž
ludźo, kotřiž dyrbja so sudźić přez zakoń swobody. 13 Přetož njesmilny sud přińdźe na
teho, kiž njeje smilny był; smilnosć pak dobudźe nad sudom.

2. Mójz. 20, 1–17

V
1 Bóh

2 „Ja

rěčeše wšitke tute słowa:
sym Knjez, twój Bóh, kiž sym tebje wuwjedł
3
z egyptowskeho kraja, z wotročstwa. Ty njesměš druhich bohow měć při mni. 4 Ty
njesměš sebi žane znamjo ani žane přirunanje činić, ani wot teho, štož je horjeka
w njebjesach, ani wot teho, štož je deleka na zemi, ani wot teho, štož je we wodach pod
zemju: 5 Njemodl so k nim a njesłuž jim! Přetož ja, Knjez, twój Bóh, sym surowy Bóh, kiž
hrěchi wótcow chłosta hač do třećeho a štwórteho stawa na dźěćoch tych, kiž mje
hidźa, 6 ale smilnosć wopokaza wjele tysacam, kiž mje lubuja a moje kaznje dźerža.
7 Ty njesměš mjeno Knjeza, swojeho Boha, znjewužiwać; přetož Knjez teho
njechłostaneho njewostaji, kotryž jeho mjeno znjewužiwa.
8 Spomń na sabat, zo by jón swjećił. 9 Šěsć dnjow dyrbiš dźěłać a wšitke swoje dźěło
sčinić. 10 Ale sedmy dźeń je sabat Knjeza, twojeho Boha, na kotrymž njesměš žane
dźěło činić ani ty, ani twój syn, ani twoja dźowka, ani twój wotročk, ani twoja słužowna,
ani twój skót ani twój cuzbnik, kotryž je žiwy w twojim měsće. 11 Přetož za šěsć dnjow je
Knjez njebjo a zemju stworił a morjo a wšitko, štož we nich je, a wotpočowaše sedmy
dźeń. Tehodla požohnowa Knjez sabatny dźeń a swjećeše jón.
12 Ty dyrbiš swojeho nana a swoju mać česćić, zo by ty dołho žiwy był w kraju, kotryž je
Knjez, twój Bóh, tebi dał.
13 Ty njesměš morić.
14 Ty njesměš mandźelstwo łamać.
15 Ty njesměš kradnyć.
16 Ty njesměš wopaki swědčić přećiwo swojemu blišemu.
17 Ty njesměš požadać swojeho blišeho domu.
Ty njesměš požadać swojeho blišeho žony, jeho wotročka, dźowki, howjada, wósła a
ničeho, štož je twojeho blišeho.“

Efez. 5, 15–21

VI
15 Hladajće

16 a

swědomiće na to, kak sće žiwi, nic jako njemudri, ale jako mudri,
wukupujće čas, přetož čas je zły. 17 Tehodla njebudźće njerozumni, ale rozumće, što je
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wola Knjeza. 18 A njewopijće so wina, z kotrehož přińdźe njeroda, ale budźće połni
Ducha. 19 Pozbudźujće so mjez sobu z psalmami a chwalbnymi a duchownymi
kěrlušemi, spěwajće a hrajće Knjezej w swojej wutrobje 20 a dźakujće so kóždy čas za
wšo Bohu, Wótcej, w mjenje našeho Knjeza Jezusa Chrystusa. 21 Budźće mjez sobu
poddani w Chrystusowej bojosći.

220

19. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Wustrow mje, Knježe, tak budu wustrowjeny; pomhaj mi, tak budźe mi pomhane.

Jeremija 17, 14

MODLITWA

1. Knježe Božo, ty dawaš chrobłosć a radu za dobre skutki. Daj nam měr, kiž swět dać
njemóže, zo bychmy žiwi byli po twojej woli a pod twojim škitom wěsći byli před
njepřećelemi. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo, trjebamy móc twojeho wodawanja, přetož jenož tak namakamy
nowy započatk we swojim žiwjenju. Tehodla prosymy tebje, zo by nam pomhał, žiwi być
pod twojim słowom, a zo wustrowimy na ćěle a na duši. Přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće na Efeziskich na 4. stawje
22 Wotpołožće

stareho čłowjeka ze swojim prjedawšim wašnjom, kiž so
z jebatymi žadosćemi skazy. 23 Wobnowće so pak w swojim duchu a
w swojej mysli 24 a woblečće so noweho čłowjeka, kotryž je po Boze
stworjeny we wěrnej prawdosći a swjatosći.
25 Tehodla wotpołožće łžu a rěčće wěrnosć, kóždy ze swojim blišim,
dokelž smy stawy mjez sobu. 26 Hněwaće-li so, njehrěšće; njedajće
słóncu so nad swojim hněwom chować, 27 a njedajće tež městna
djabołej. 28 Štóž je kradnył, njekradń dale, ale njech so prócuje a dźěła
ze swojimaj rukomaj něšto dobreho, zo by dawać móhł potrjebnemu.
29 Žana njehódna rěč njesmě z wašeho erta wuńć, ale rěčće, štož je
dobre, štož natwarja a trěbne je, zo by žohnowanje było posłucharjam.
30 A njezrudźće Božeho swjateho Ducha, z kotrymž sće zazyglowani za
dźeń wumóženja. 31 Wšitka hórkosć a złósć, wšitke harowanje a
hanjenje budź daloko wot was ze wšitkimi złobami. 32 Budźće pak mjez
sobu dobroćiwi a miłosćiwi a wodawajće sej mjez sobu, kaž je wam
Bóh wodał w Chrystusu.

Efez. 4, 22–32
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SĆENJE
I
pola Marka na 2. stawje
1 Po

někotrych dnjach dźěše Jezus zaso do Kapernauma, a woni
zhonichu, zo je doma. 2 A zhromadźi so jich wjele, tak zo městna
njemějachu, tež nic wonka před durjemi; a wón praješe jim słowo. 3 A
přińdźechu někotři k njemu, kiž zbrašeneho přinjesechu, kotrehož
štyrjo njesechu. 4 A jako njemóžachu jeho k njemu přinjesć luda dla,
wotkrychu třěchu, hdźež wón běše. A jako běchu ju rozkopali,
pušćichu łožo dele, na kotrymž zbrašeny ležeše. 5 Jako nětk Jezus jich
wěru widźeše, rjekny zbrašenemu: „Mój syno, twoje hrěchi su ći
wodate.“
6 Běchu pak tam někotři pismawučeni, kiž tam sedźachu a w swojich
wutrobach myslachu: 7 „Kak rěči tutón tak? Wón hani Boha! Štó móže
hrěchi wodać chiba Bóh sam?“ 8 A Jezus pózna hnydom w swojim
duchu, zo tak při sebi myslachu, a rjekny jim: „Što tajke při sebi
w swojich wutrobach mysliće? 9 Što je lóše, prajić zbrašenemu: Twoje
hrěchi su ći wodate, abo prajić: Stań, wzmi swoje łožo a chodź? 10 Zo
pak byšće wědźeli, zo ma Syn čłowjeka móc, na zemi hrěchi wodawać“
– rjekny zbrašenemu: 11 „Ja ći praju, stań, wzmi swoje łožo a dźi dom!“
12A wón stany, wza swoje łožo a dźěše hnydom won přede wšitkimi,
tak zo so wšitcy stróžichu a Boha chwalachu a rěčachu: „To hišće
nihdy njejsmy widźeli.“

Mark 2, 1–12

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 1, 32–39

III
32 Na

wječor, jako bě so słónco schowało, přinjesechu k Jezusej wšitkich chorych a
wobsydnjenych. 33 A cyłe město zhromadźi so před durjemi. 34 A wón pomhaše wjele
chorym, kotřiž na wšelke chorosće ćerpjachu, a wuhna wjele złych duchow a njeda
ducham rěčeć; přetož woni jeho znajachu.
35 A rano do switanja stany wón a wuńdźe a woteńdźe na puste městno a so tam
modleše. 36 A za nim chwatachu Šiman a ći, kotřiž při nim běchu. 37 A hdyž jeho
namakachu, prajichu jemu: Wšitcy će pytaju. 38 A wón rjekny jim: Pójmy druhdźe do
jedneho z blišich městačkow, zo bych tež tam ja prědował; přetož tehodla sym přišoł.
39 A wón dźěše a prědowaše w jich synagogach po cyłej Galilejskej a wuhonješe
čertow.
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Jak. 5, 13–16

IV
13 Ćerpi-li

štó mjez wami, njech so modli. Je-li štó dobreje mysle, njech kěrluše spěwa.
štó mjez wami chory, njech k sebi zawoła staršich wosady, zo bychu so nad nim
modlili a jeho namazali z wolijom w mjenje Knjeza. 15 A modlitwa wěry choreho
wustrowi, a Knjez jeho pozběhnje; a hdyž je hrěšił, budźe jemu wodate. 16 Wuznajće
sebi mjez sobu swoje hrěchi a modlće so jedyn za druheho, zo byšće wustrowjeni byli.
Próstwa sprawneho zamóže wjele, hdyž je wobstajna.
14 Je-li

Jan 5, 1–16

V
1 Běše

róčny čas Židow, a Jezus ćehnješe horje do Jerusalema. 2 W Jerusalemje pak je
při Wowčich wrotach hat, temu rěkaju po hebrejskej rěči Betesda, a kiž ma pjeć
přitwarkow. 3 W tych ležeše wjele chorych, slepych, chromych, suchich, kiž čakachu, zo
by so woda hibała. 4 Přetož jandźel Knjeza stupaše dele w swojim času do hata a
hibaše wodu. Kotryž potom prěni do pohnuteje wody zalěze, bu wustrowjeny, kajkužkuli
chorosć wón tež měješe. 5 Tam pak běše čłowjek, kiž běše hižom wosomatřiceći lět
chory. 6 Jako Jezus jeho ležo widźeše a zhoni, zo běše hižom dołhi čas ležał, praji jemu:
Chceš strowy być? 7 Chory wotmołwi jemu: Knježe, ja nimam nikoho, kiž by mje do hata
pušćił, hdyž so woda hiba, ale hdyž ja přińdu, hižo druhi přede mnu do njeje stupa.
8 Jezus praji jemu: Stań, wzmi swoje łožo a chodź. 9 A hnydom bě tutón čłowjek strowy
a wza swoje łožo a chodźeše.
Tón dźeń pak běše sabat. 10 Tehodla prajichu Židźa temu, kiž bě wotchorił: Dźens je
sabat. Tebi so njesłuša, łožo njesć. 11 Wón wotmołwi jim: Tón, kiž je mje wustrowił,
rjekny mi: Wzmi swoje łožo a chodź! 12 Tuž so jeho prašachu: Štó je tón čłowjek, kotryž
je tebi prajił: Wzmi swoje łožo a chodź? 13 Wustrowjeny pak njewědźeše, štó je wón był;
přetož Jezus běše so wotsalił, jako běše tam na městnje tak wjele luda. 14 Potom
namaka jeho Jezus w templu a rjekny jemu: Hlej, ty sy wotchorił, njehrěš wjace dale, zo
by so tebi ničo hóršeho njestało. 15 Čłowjek woteńdźe a powědaše Židam, zo je to
Jezus, kotryž bě jeho wustrowił. 16 Tehodla přesćěhachu Židźa Jezusa, dokelž bě wón
to na sabaće sčinił.

2. Mójz. 34, 4–10

VI
4 Mójzas

wuruba dwě kamjeńtnej tafli, kaž tej prěnjej běštej, a stany rano zahe a dźěše
na horu Sinai, kaž běše jemu Knjez přikazał, a wza tej dwě kamjeńtnej tafli do ruki.
5 Tuž přińdźe Knjez w mróčeli dele, a Mójzas stupi tam k njemu a zawoła mjeno Knjeza.
6 A Knjez dźěše před jeho wobličom nimo, a wón wołaše: „Knježe, Knježe, Božo, smilny
a hnadny a sćerpliwy a wot wulkeje dobroty a swěry, 7 kiž zachowa smilnosć tysacam a
wodawa złósć, přestupjenja a hrěchi, ale njechłostaneho njewostaji nikoho, ale chłosta
hrěchi nanow na dźěćoch a dźěćidźěćoch hač do třećeho a stwórteho stawa!“ 8 A
Mójzas pochili so ruče k zemi a modleše so k njemu 9 a praji: „Knježe, sym-li hnadu
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namakał před twojimaj wočomaj, njech Knjez dźe wosrjedź nas, přetož to je zasakły lud;
a wodaj nam naše přestupjenja a hrěchi a daj nam być twoje namrěwstwo.“ 10 A Knjez
rjekny: „Hlej, ja chcu slub sčinić: Před twojim cyłym ludom chcu dźiwy činić, kaž njejsu
so stałe w žanym kraju a mjez žanymi ludami, a wšitkón lud, mjez kotrymž sy, dyrbi
widźeć skutk Knjeza; přetož połne dźiwow budźe, štož budu z tobu činić.“
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20. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Prajene je tebi, čłowječe, što dobre je a što Knjez wot tebje žada, mjenujcy Bože słowo
dźeržeć a lubosć wopokazać a ponižować so před swojim Bohom.

Micha 6, 8

MODLITWA
1. Knježe Božo, njebjeski Wótče, ty sy nas čłowjekow stworił a sy nas powołał
k zhromadnemu žiwjenju. Tebje prosymy: Žohnuj naše žiwjenje w tutym swěće a škitaj
nas, zo njebyštej złósć a zło nad nami móc dobyłoj. Přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Božo, naš Wótče, kiž sy nam naše žiwjenje dał a sy je dotal zdźeržał w swojej
hnadźe. Za to so tebi dźakujemy a prosymy će: Njedaj nam padnyć do hordosće a
sebičnosće. Spožč nam swoje žohnowanje a nadźiju na swoju hnadu. Přez Jezusa
Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Tesaloniskich na 4. stawje
1 Prosymy

a napominamy was w Knjezu Jezusu, dokelž sće wot nas
dóstali, kak dyrbiće žiwi być, zo byšće so Bohu lubili, štož tež činiće -,
zo byšće přeco dospołniši byli. 2 Přetož wy wěsće, kajke přikaznje smy
wam dali přez Knjeza Jezusa. 3 Přetož to je Boža wola, waše woswjećenje, zo byšće so wzdali kurwarstwa 4 a kóždy mjez wami
zrozumił, sej swoju žonu dobyć w swjećenju a česći, 5 nic w hrěšnym
požadanju kaž pohanjo, kotřiž Boha njeznaja. 6 Nichtó njeńdź
předaloko a njezjebaj swojeho bratra při wikowanju; přetož Knjez je
sudnik nad wšitkim tym, kaž smy to wam prjedy prajili a wobswědčili.
7 Přetož Bóh nas njeje powołał k nječistosći, ale k swjećenju. 8 Štóž to
nětko zacpěwa, njezacpěwa čłowjeka. ale Boha, kotryž swojeho
swjateho Ducha do was dawa.

1. Tes. 4, 1–8
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SĆENJE
I
pola Marka na 10. stawje
2 Farizejscy

přistupichu Jezusej a prašachu so jeho, hač smě so muž
wot žony dźělić; a spytowachu jeho z tym. 3 Wón pak wotmołwi a
rjekny jim: „Što je wam Mójzas přikazał?“ 4 Woni prajichu: „Mójzas je
dowolił, list dźělenja napisać a so dźělić.“ 5 Jezus pak praji jim:
„Wašeje wutroby twjerdosće dla je wam tajku přikaznju napisał, 6 ale
wot spočatka stworjenja je Bóh jeju stworił muža a žonu. 7 Tehodla
wopušći muž nana a mać a budźe so dźeržeć k žonje, 8 a tutaj
budźetaj jedne ćěło. Tak njejstaj nětk wjace dwaj, ale jedne ćěło.
9 Štož je potajkim Bóh zwjazał, to čłowjek njedźěl.“
[10 A doma prašachu so wučomnicy jeho znowa za tym. 11 Wón rjekny
jim: „Štóž so wot swojeje mandźelskeje dźěli a wozmje sebi druhu, tón
mandźelstwo łama z njej. 12 A hdyž so žona wot muža dźěli a wozmje
sebi druheho, tak wona mandźelstwo łama.“
13 A woni přinjesechu dźěći k njemu, zo by so jich dótknył. Wučomnicy
pak swarjachu na tych, kiž je přinošachu. 14 Jako to Jezus widźeše, bě
njespokojom a rjekny: „Dajće dźěćatka ke mni přińć a njewobarajće
jim, přetož jich je Bože kralestwo. 15 Zawěrnje, ja praju wam: Štóž
Bože kralestwo njepřijima kaž dźěćo, tón do njeho njepřińdźe.“ 16 A
wón je wobjimowaše a połoži ruce na nje a je žohnowaše.]

Mark 10, 2–9[10–16]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
1. Mójz. 8, 18–22

III
18 Noach

wuńdźe z archi a jeho synojo a jeho žona a žony jeho synow z nim 19 a wšitke
dźiwje zwěrjata, wšitkón skót, wšitke ptaki a wšitke waki, kiž po zemi łaža; to wuńdźe
z archi, kóždy ze swojim runjećom. 20 Noach pak natwari Knjezej wołtar a wza wot
wšitkeho čisteho skota a wot wšitkich čistych ptakow a woprowaše palny wopor na
wołtarju. 21 A Knjez čuješe luboznu wóń a praji we swojej wutrobje: „Ja nochcu wjace
zemju zakleć čłowjeka dla; přetož mysl čłowjeskeje wutroby je zła wot jeho młodosće. A
nochcu wjace bić wšitko, štož je žiwe, kaž sym činił. 22 Tak dołho kaž budźe zemja stać,
njesmědźa přestać sywy a žně, zmjerzki a ćopłota, lěćo a zyma, dźeń a nóc.“

1. Kor. 7, 29–31
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IV
29 Čas

je krótki. Tuž njech su ći, kiž žony maja, kaž bychu žanych njeměli; a kiž płakaju,
kaž bychu njepłakali; 30 a kiž so wjesela, kaž bychu so njewjeselili; a kiž kupuja, kaž
njebychu ničo měli; 31 a kiž swět wužiwaju, kaž njebychu jón wužiwali. Přetož wašnje
tuteho swěta zańdźe.

Mark 2, 23–28

V
23 A

sta so, zo Jezus na sabaće přez žito dźěše, a jeho wučomnicy počachu ducy kłosy
torhać. 24 A farizejscy rěčachu jemu: Hlej, što činja twoji wučomnicy na sabaće, štož so
njesłuša? 25 A wón rjekny jim: Njejsće nihdy čitali, što Dawid činješe, jako bě w nuzy a
hłódny, wón a tež ći, kotřiž běchu z nim: 26 kak wón do Božeho doma dźěše za čas
wyšeho měšnika Abjatara a jědźeše poswjećene chlěby, kotrež wšak nichtó jěsć
njesmě chiba jenož měšnicy, a wón dawaše tež tym, kotřiž z nim běchu? 27 A wón praji
jim: Sabat je čłowjeka dla sčinjeny, a nic čłowjek sabata dla. 28 Tehodla je Syn čłowjeka
tež knjez nad sabatom.

2. Kor. 3, 3–9

VI
3 Zjawne

je, zo sće wy Chrystusowy list, přez našu słužbu zhotowjeny, njenapisany
z tintu, ale z Duchom žiweho Boha, nic na kamjeńtnych taflach, ale na mjasnych taflach
wutroby.
4 Tajku dowěru pak mamy přez Chrystusa k Bohu. 5 Nic zo bychmy mócni byli sami wot
sebje, sej něšto přiličić, kaž by to wot nas było; ale naša móc je wot Boha, 6 kiž je nas
tež mócnych sčinił za słužownikow noweho wotkazanja, nic pismika, ale Ducha. Přetož
pismik mori, Duch pak wožiwja.
7 Hdyž pak słužba, kotraž běše z pismikami do kamjenjow zaryta a smjerć přinjese,
krasnosć měješe, tak zo israelske dźěći njemóžachu na Mójzasowe wobličo hladać
krasnosće jeho wobliča dla, kotraž přesta, 8 kak njedyrbjała wjele bóle słužba krasnosć
měć, kotraž Ducha dawa? 9 Přetož hdyž měješe słužba, kotraž k zatamanju wjedźe,
krasnosć, wo kelko wjace ma słužba, kotraž k prawdosći wjedźe, njesměrneje
krasnosće.
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21. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Njedaj so přewinyć wot złeho, ale přewiń złe z dobrym.

Rom. 12, 21

MODLITWA
1. Knježe, kiž sy dospołna lubosć, tebje prosymy: Škitaj nas we swojej lubosći před
wšitkimi strachami, zo bychmy w swobodnej posłušnosći płody přinjesli ke chwalbje
twojeho swjateho mjena. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je
z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Ty Božo lubosće a měra, daj skónčić wšemu njepřećelstwu a złej zwadźe pola nas a
daj, zo smy ze wšěmi w měrje žiwi po woli twojeho Syna Jezusa Chrystusa, našeho
Knjeza, kotremuž budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Efeziskich na 6. stawje
10 Budźće

sylni w Knjezu a w mocy jeho sylnosće. 11 Woblečće so Bože
brónidło, zo byšće wobstać móhli přećiwo lestnemu nadběhanju čerta.
12 Přetož my nimamy z kreju a z ćěłom wojować, ale ze sylnymi a
mócnymi, mjenujcy z knježimi swěta, kotřiž knježa w ćěmnosći,
ze złymi duchami pod njebjesami. 13 Tehodla wzmiće Bože brónidło, zo
byšće so na złym dnju přećiwjeć móhli a wšitko přewinyć a polo
wobchować móhli. 14 Tuž stejće kruće, wopasani na swojej ledźbje
z wěrnosću a woblečeni ze škitom prawdosće 15 a ze škórnjemi
wobući, zo byšće hotowi byli za ewangelij měra. 16 Předewšěm pak
přimńće škit wěry, z kotrymž móžeće wšitke žehliwe šipy złeho
wuhašeć, 17 a wzmiće nahłownik zbóžnosće a mječ Ducha, kotryž je
Bože słowo.

Efez. 6, 10–17
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SĆENJE
I
pola Mateja na 5. stawje
38 Jezus

wučeše swojich wučomnikow a rjekny: „Wy sće słyšeli, zo je
so prajiło: »Woko za woko, zub za zub.« 39 Ja pak praju wam,
njepřećiwjejće so złemu, ale: jeli će štó na twoje prawe lico dyri, temu
tež druhe přiwobroć. 40 A jeli chce štó z tobu prawować a twoju suknju
wzać, temu tež płašć wostaj. 41 A jeli tebje štó nući, z nim jednu milu
hić, dźi z nim dwě. 42 Daj temu, kiž će prosy, a njewotbroć so wot teho,
kiž chce sebi wot tebje něšto požčić.
43 Wy sće słyšeli, zo je prajene: »Lubuj swojeho blišeho a hidź swojeho
njepřećela.« 44 Ja pak praju wam: Lubujće swojich njepřećelow a
prošće za tych, kiž was přesćěhaju, 45 zo byšće dźěći byli swojeho
Wótca w njebjesach. Wón da swojemu słóncu schadźeć nad złymi a
nad dobrymi a dawa dešć na prawych a na njeprawych. 46 Přetož
lubujeće-li tych, kotřiž was lubuja, kajke myto změjeće? Nječinja to tež
cłownicy? 47 A jeli luboznje wobchadźeće jenož ze swojimi bratrami,
što to wosebneho činiće? Nječinja to tež pohanjo? 48 Tehodla budźće
bjezporočni, kaž je waš Wótc w njebjesach bjezporočny.“

Matej 5, 38–48

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 10, 34–39

III
34 Jezus

praji swojim wučomnikam: Njemyslće sej, zo sym přišoł, měr na zemju přinjesć.
Ja njejsym přišoł, měr přinjesć, ale mječ. 35 Přetož ja sym přišoł, rozkorić čłowjeka
z jeho nanom a dźowku z jeje maćerju a přichodnu dźowku ze swojej přichodnej
maćerju. 36 A njepřećeljo čłowjeka budu ći, kiž su w jeho domje. 37 Štóž nana a mać bóle
lubuje dyžli mje, tón njeje mje hódny. A štóž syna a dźowku bóle lubuje dyžli mje, tón
njeje mje hódny, 38 a štóž swój křiž na so njebjerje a za mnu njeńdźe, tón njeje mje
hódny. 39 Štóž swoje žiwjenje namaka, tón je zhubi, a štóž zhubi swoje žiwjenje mje dla,
tón je namaka.

Jeremija 29, 1.4–7.10–14

IV
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1 To

su słowa lista, kotryž pósła profeta Jeremija z Jerusalema zbytnym staršim, kiž
běchu wotwjedźeni, a měšnikam a profetam a cyłemu ludej, kotryž bě Nebukadnécar
z Jerusalema wotwjedł do Babela:
4 Tak rěčeše Knjez Cebaot, israelski Bóh, wšěm wuhnatym, kotrychž sym dał
z Jerusalema wotwjesć do Babela: 5 Twarće domy a bydliće we nich; wosadźejće
zahrody a jěsće jich płody; 6 bjerće sej žony a płodźće synow a dźowki; bjerće za
swojich synow žony, a dajće swoje dźowki mužam, zo bychu synow a dźowki rodźiłe;
přisporjejće so tam, zo njebyšće woteběrali. 7 Pytajće dobro města, do kotrehož sym
was dał wotwjesć, a modlće so za njo ke Knjezej; přetož hdyž so jemu derje póńdźe,
póńdźe so tež wam derje. 10 Přetož tak praji Knjez: Hdyž budźe za Babel sydomdźesat
lět połnych, chcu na was spomnić a chcu swoje hnadne słowo nad wami dopjelnić, zo
bych was zaso na tuto městno přiwjedł. 11 Přetož derje wěm, kajke mysle wo was mam,
praji Knjez: mysle měra a nic ćerpjenja, zo bych wam dał kónc, na kotryž čakaće. 12 A
wy budźeće so ke mni wołać a přichadźeć a so ke mni modlić, a ja chcu was wusłyšeć.
13 Wy budźeće mje pytać a mje namakaće; přetož hdyž budźeće mje z cyłej wutrobu
pytać, 14 chcu so ja wam dać namakać, praji Knjez, a chcu wašu jatbu wotwobroćić a
was zhromadźić ze wšěch ludow a ze wšěch městnow, hdźež sym was zahnał, praji
Knjez, a chcu was zaso na městno přiwjesć, z kotrehož sym was dał wotwjesć.

Jan 15, 9–12 [13–17]

V
9 Kaž

Jezus rjekny swojim wučomnikam:
mje mój Wótc lubuje, tak lubuju ja tež was.
10
Wostańće w mojej lubosći! Budźeće-li moje přikaznje dźeržeć, wostanjeće w mojej
lubosći, runje kaž ja swojeho Wótca přikaznje dźeržu a wostanu w jeho lubosći. 11 To
rěču wam, zo by moja wjesełosć we was wostała a waša wjesełosć dopjelnjena była.
12 To je moja přikaznja, zo byšće so wy mjez sobu lubowali, runje kaž ja was lubuju.
[13 Nichtó nima wjetšeje lubosće dyžli tu, zo wón swoje žiwjenje za swojich přećelow
wostaji. 14 Wy sće moji přećeljo, hdyž činiće, štož wam přikazuju. 15 Njepraju wjace, zo
sće wotročcy, přetož wotročk njewě, što jeho knjez čini. Wam pak sym prajił, zo sće
přećeljo, přetož wšitko, štož sym wot swojeho Wótca słyšał, sym wam připowědał.
16 Wy njejsće mje wuzwolili, ale ja sym was wuzwolił a postajił, zo byšće šli a płód
přinjesli a zo by waš płód wostał, zo by wón wam dał, wo čož Wótca prosyće w mojim
mjenje. 17 To kazam wam, zo so mjez sobu lubujeće.]

1. Kor. 12, 12–14.26–27

VI
12 Kaž

je ćěło jedne a tola wjele stawow ma, wšitke stawy pak ćěła, hačrunje je jich
wjele, su jedne ćěło: tak tež Chrystus. 13 Přetož my smy wšitcy přez jedneho Ducha
k jednemu ćěłu křćeni, njech smy Židźa abo Grjekojo abo njewólnicy abo swobodni, a
my smy wšitcy z jednym Duchom napojeni. 14 Přetož tež ćěło njeje jedyn staw, ale
wjele. 26 A hdyž jedyn staw ćerpi, wšitke stawy sobu ćerpja, a hdyž so jednemu stawej
česć dóstawa, so wšitke stawy sobu wjesela.
27 Wy pak sće Chrystusowe ćěło a stawy, kóždy po swojim dźělu.
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22. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Pola tebje je wodaće, zo so će boja.

psalm 130, 4

MODLITWA
1. Smilny Božo, ty nam stajnje znowa wodawaš naše hrěchi. Tebje prosymy: Napjelń
naše wutroby ze swojim Duchom, zo bychmy smilni byli a sej wodawali, kaž sy ty nam
wodawał. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, w swojim žiwjenju dyrbimy wjele knjezam słužić. Ty pak knježiš nad cyłym
swětom a wšěmi jeho knjezami. Daj nam zmužitosć, zo so wopačnym knjezam
njekłonimy, ale tebi a blišemu słužimy w swobodźe Božich dźěći. Tebi budź česć hač do
wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Filipiskich na 1. stawje
3 Dźakuju

so swojemu Bohu, tak husto kaž na was spominam – 4 štož
přeco činju we wšěch swojich modlitwach za was wšitkich, a prošu
z wjeselom -, 5 za wašu zhromadnosć na ewangeliju wot prěnjeho dnja
hač do dźensnišeho, 6 a ja sym dobreje nadźije, zo tón, kiž je we was
dobry skutk započał, jón tež dokonja hač do dnja Jezusa Chrystusa.
7 Kaž so to tež słuša, zo ja takle wo was wšitkich myslu, přetož mam
w swojej wutrobje was, kiž sće wšitcy ze mnu na hnadźe wobdźěleni
w mojej jatbje a hdyž ewangelij zakituju a wobtwjerdźam. 8 Přetož Bóh
je mój swědk, zo so mi po was wšitkich wutrobnje styska w lubosći
Chrystusa Jezusa. 9 A wo to prošu, zo by waša lubosć dale a bóle
přiběrała w póznaću a nazhonjenju, 10 zo byšće wy pruwować móhli,
što by to najlěpše było, zo byšće čisći a bjez poroka byli za
Chrystusowy dźeń, 11 napjelnjeni z płodami prawdosće, přez Jezusa
Chrystusa k česći a ke chwalbje Boha.

Fil. 1, 3–11
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SĆENJE
I
pola Mateja na 18. stawje
21 Pětr

přistupi a so wopraša: „Knježe, kak husto smě mój bratr přećiwo
mi hrěšić, a ja mam jemu wodać? Dosaha sydom króć?“ 22 Jezus jemu
rjekny: „Njepraju ći sydom króć, ale sydomdźesat króć sydom króć.
23 Tehodla runa so njebjeske kralestwo kralej, kotryž chcyše ze swojimi
wotročkami wotličić. 24 A jako wón poča wotličić, přiwjedźechu jemu
jedneho, kotryž běše jemu dźesać tysac talentow w slěbrje dołžny.
25 Jako pak wón njeměješe, z čimž by zapłaćił, přikaza knjez, předać
jeho a jeho žonu a jeho dźěći a wšitko, štož měješe, a z tym zapłaćić.
26 Tuž padny wotročk na kolenje a praji: Knježe, měj sćerpnosć
ze mnu, zapłaću ći wšitko. 27 Knjezej běše wotročka žel a pušći jeho a
dołh jemu tež spušći. 28 Wotročk wuńdźe a nadeńdźe jedneho
ze swojich towaršow, kotryž běše jemu sto denarow dołžny, a wón
hrabny a daješe jeho a praji: Zapłać mi, štož sy dołžny! 29 Tuž padźe
jeho towarš jemu k nohomaj, prošeše jeho a praji: Měj sćerpnosć
ze mnu, zapłaću ći wšitko. 30 Wón pak nochcyše, ale woteńdźe a ćisny
jeho do jastwa, doniž njeby zapłaćił, štož bě dołžny. 31 Jako pak to jeho
towaršojo widźachu, zrudźichu so jara a přińdźechu a wupowědachu
wšitko swojemu knjezej, štož bě so stało. 32 Tuž sej knjez jeho zawoła
a jemu rjekny: Ty zły wotročko, wšitkón dołh sym ći spušćił, dokelž sy
mje prosył. 33 Njeměł so tež ty nad swojim towaršom smilić, kaž sym so
ja nad tobu smilił? 34 A jeho knjez so rozhněwa a přepoda jeho
čwilerjam, doniž njezapłaći wšitko, štož bě jemu dołžny. 35 Tak sčini
mój njebjeski Wótc tež z wami, jeli njewodaće z wutroby kóždy
swojemu bratrej.“

Matej 18, 21–35

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 18, 15–20

III
Jezus rěčeše swojim wučomnikam: 15 Jelizo zhrěši twój bratr přećiwo tebi, dźi a porokuj
to jemu mjez wamaj samymaj. Posłucha-li wón tebje, sy swojeho bratra dobył.
16 Njeposłucha-li wón pak tebje, wzmi hišće jedneho abo dweju sobu, tak zo by kóžde
słowo wobkrućene było z ertom dweju abo třoch swědkow. 17 Njeposłucha-li wón jich,
praj to wosadźe. Jelizo pak tež na wosadu njeposłucha, měj jeho za pohana a cłownika.
18 Zawěrnje, ja praju wam: Štož na zemi zwjazaće, budźe tež w njebjesach zwjazane, a
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štož na zemi rozwjazaće, budźe tež w njebjesach rozwjazane. 19 Dale wam praju: Jeli
staj dwaj mjez wami na zemi přezjedne, wo čož prosyć chcetaj, to so jimaj stanje wot
mojeho Wótca w njebjesach. 20 Přetož hdźež dwaj abo třo su zhromadźeni w mojim
mjenje, tam sym mjez nimi.

Rom. 7, 14–25a

IV
14 Wěmy,

15 Přetož

zo je zakoń duchowny; ja pak sym ćělny, pod hrěch předaty.
njewěm, štož činju. Přetož nječinju, štož bych chcył, ale štož hidźu, to činju. 16 Jeli pak
to činju, štož nochcu, tak do teho zwolu, zo je zakoń dobry. 17 Nětk pak nječinju to ja, ale
hrěch, kotryž we mni bydli. 18 Přetož wěm, zo we mni, to je w mojim ćěle, njebydli ničo
dobreho. Wolu drje ja mam, ale dokonjeć njemóžu dobre. 19 Přetož nječinju to dobre,
kotrež chcu; ale to złe činju, kotrež nochcu. 20 Hdyž pak činju, štož nochcu, nječinju to
ja, ale hrěch, kotryž we mni bydli. 21 Tak namakam nětk zakoń, kotryž mi, kiž chcu to
dobre činić, to złe napowěša. 22 Přetož mam spodobanje na Božim zakonju po
nutřkownym čłowjeku; 23 widźu pak druhi zakoń we swojich stawach, kotryž přećiwja so
zakonjej w mojej mysli a jima mje w zakonju hrěcha, kotryž je w mojich stawach. 24 Ja
hubjeny čłowjek! Štó mje wumóže z ćěła smjerće? 25 Dźakuju so Bohu přez Jezusa
Chrystusa, našeho Knjeza!

Micha 6, 6–8

V
6Z

čim dyrbju so ja Knjezej bližić, so pochileć před wysokim Bohom? Dyrbju so jemu
ze zapalnymi woporami a lěto starymi ćelatami bližić? 7 Změje Knjez spodobanje nad
wjele tysac boranami abo nad dźesać tysac rěkami wolija? Abo dyrbju swojeho
prěnjeho narodźeneho syna za swoje přestupjenja dać, płód swojeho žiwota za swoje
hrěchi? – 8 Prajene je tebi, čłowječe, što dobre je a što Knjez wot tebje žada, mjenujcy
Bože słowo dźeržeć a lubosć wopokazać a ponižować so před twojim Bohom.

1. Jan. 2, [7–11] 12–17

VI
[7 Moji

lubi, ja njepisam wam nowu přikaznju, ale staru přikaznju, kotruž sće wot
spočatka měli. Stara přikaznja je słowo, kotrež sće słyšeli. 8 A tola pisam ja wam nowu
přikaznju, kotraž je wěrna we nim a we was; přetož ćma zańdźe a wěrne swětło swěći
nětk. 9 Štóž praji, zo je w swětle, a hidźi swojeho bratra, tón je hišće w ćmě. 10 Štóž
swojeho bratra lubuje, tón wostanje w swětle, a přez njeho nichtó njepadnje. 11 Štóž pak
swojeho bratra hidźi, tón je w ćmě a chodźi w ćmě a njewě, hdźe wón dźe; přetož ćma
je jeho woči zaslepiła.]
12 Lube dźěćatka, ja pisam wam, zo su wam hrěchi jeho mjena dla wodate. 13 Pisam
wam, wy nanojo; přetož znajeće teho, kiž je wot spočatka. Ja pisam wam, wy
młodźency; přetož wy sće złeho přewinyli. 14 Sym wam dźěćom pisał; přetož znajeće
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Wótca. Sym wam, wy nanojo, pisał; přetož wy znajeće teho, kiž je wot spočatka. Sym
wam, wy młodźency, pisał; přetož sće mócni, a Bože słowo wostanje we was, a sće
złeho přewinyli. 15 Njemějće swět lubo ani štož na swěće je. Jeli ma štó swět lubo,
w tym njeje lubosć Wótca. 16 Přetož wšitko, štož na swěće je, kaž žadosć ćěła a žadosć
wočow a horde žiwjenje, to njeje wot Wótca, ale je wot swěta. 17 A swět zańdźe
ze swojej žadosću; štóž pak Božu wolu čini, wostanje hač do wěčnosće.
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23. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO
Kralej wšitkich kralow a Knjezej wšitkich knjezow, kiž sam ma njesmjertnosć, temu budź
česć a wěčna móc.

1. Tim. 6, 15+16

MODLITWA
1. Knježe, hnadny Božo, daj nam a wšitkim, kotřiž do tebje wěrja, wodawanje a měr, zo
bychmy wuswobodźeni byli wot hrěcha a tebi słužili z cyłej wutrobu. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, we swojim žiwjenju dyrbimy wjele knjezam słužić. Ty pak knježiš nad cyłym
swětom a wšěmi jeho knjezami. Daj nam zmužitosć, zo so wopačnym knjezam
njekłonimy, ale tebi a blišemu słužimy w swobodźe Božich dźěći. Tebi budź česć hač do
wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Filipiskich na 3. stawje
17 Sćěhujće

mje, a hladajće na tych, kotřiž su tak žiwi, kaž maće nas

za přikład.
[18 Přetož mnozy su žiwi tak, kaž sym ja wam to husto prajił, nětk pak
to tež ze sylzami praju: woni su njepřećeljo Chrystusoweho křiža.
19 Jich kónc je zatamanje, jich bóh je jich brjuch, jich česć je jich
hańba. Woni mysla jenož na zemske wěcy.]
20 Naša domizna je w njebjesach, zwotkel tež wočakujemy Zbóžnika
Knjeza Jezusa Chrystusa, 21 kotryž naše hubjene ćěło přeměni, zo
budźe so runać jeho překrasnjenemu ćěłu po tej mocy, z kotrejž móže
wón sej wšitke wěcy podćisnyć.

Fil. 3, 17 [18–19] 20–21
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SĆENJE
I
pola Mateja na 22. stawje
15 Farizejscy

woteńdźechu a wuradźowachu, kak bychu Jezusa z jeho
słowami popadnyli; 16 a pósłachu k njemu swojich wučomnikow
hromadźe z přiwisnikami Herodaša. Woni prajichu: „Mištrje, wěmy, zo
sy wěrny a wučiš Boži puć prawje a njelišćiš so nikomu, přetož
njehladaš na wosobu čłowjekow. 17 Tehodla praj nam, što měniš: Je
prawje, zo so kejžorej dawk dawa abo nic?“ 18 Jezus pak pózna jich
złósć a rjekny: „Što mje spytujeće, wy ludakojo? 19 Pokažće mi
dawkowy pjenjez!“ A woni podachu jemu denar. 20 Wón rjekny jim:
„Čeji je tutón wobraz a napis?“ 21 Woni jemu prajichu: „Kejžorowy.“ Tuž
rjekny wón jim: „Tak dawajće kejžorej, štož je kejžorowe, a Bohu, štož
je Bože!“ 22 Jako to słyšachu, dźiwachu so, wostajichu jeho na pokoj a
woteńdźechu.

Matej 22, 15–22

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 15, 18–21

III
Jezus rěčeše swojim wučomnikam: 18 Hdyž was swět hidźi, tak wěsće, zo je mje před
wami hidźił. 19 Hdy byšće wot swěta byli, by swět to swoje lubował. Dokelž pak wot
swěta njejsće, ale ja sym was wot swěta wuzwolił, tehodla hidźi was swět. 20 Dopomńće
so na słowo, kotrež sym wam prajił: Wotročk njeje wjetši hač jeho knjez. Su-li mje
přesćěhali, budźa tež was přesćěhać; su-li moje słowo dźerželi, budźa tež waše
dźeržeć. 21 To wšitko pak budźa wam činić mojeho mjena dla; dokelž njeznaja teho, kiž
je mje pósłał.

Rom. 13, 1–7

IV
1 Kóždy

budź poddany wyšnosći, kotraž ma móc nad nim. Přetož žana wyšnosć njeje
chiba wot Boha; hdźež pak je wyšnosć, je wona wot Boha postajena. 2 Štóž so nětk
přećiwo wyšnosći staji, tón staji so přećiwo Božemu postajenju; kiž pak so přećiwja,
dóstanje sudźenje. 3 Přetož mócnarjow so njetrjebaja bojeć, kotřiž dobre činja, ale kotřiž
złe činja. Nochceš-li pak so wyšnosće bojeć, čiń dobre; tak změješ chwalbu wot njeje.
4 Přetož wona je Boža słužownica, tebi k dobremu. Jelizo pak złe činiš, boj so; přetož
wona podarmo mječ njenosy: Wona je Boža słužownica a sudźi teho, kiž złe čini.
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5 Tehodla

dyrbiće poddani być, nic jenož chłostanja, ale tež swědomja dla. 6 Tehodla tež
dawki dawaće; přetož woni su Boži słužownicy, wobstajni w tajkej słužbje. 7 Tuž dajće
kóždemu, štož sće dołžni; dawk, komuž dawk słuša; cło, komuž cło słuša, bojosć,
komuž bojosć słuša; česć, komuž česć słuša.

Matej 4, 33–37

V
33 Sće

Jezus wučeše swojich wučomnikow a praji:
słyšeli, zo bě starym prajene (3.
Mójzasa 19, 12; 4. Mójzasa 30, 3): »Njepřisahaj wopak a dźerž Knjezej swoju přisahu.«
34 Ja pak praju wam, zo byšće scyła njepřisahali, ani na njebjesa, přetož wone su Boži
stoł; 35 ani na zemju, přetož wona je podnožk jeho nohow; ani na Jerusalem, přetož wón
je město wulkeho krala. 36 Ani na swoju hłowu njepřisahaj; přetož njemóžeš žanu
włósku ani běłu ani čornu sčinić. 37 Waša rěč pak budź: Haj, haj; ně, ně. Štož je wjace
hač to, je wot złeho.

1. Mójz. 18, 20–21.22b–33

VI
20 Knjez

rěčeše: „Wo Sodomje a Gomorje je wulka hara, zo su jich hrěchi jara ćežke.
stupju dele a pohladam, hač su wšitko to činili po harje, kotraž je přede mnje
přišła, abo hač njeje tak, zo bych to wědźał.“
22 Ale Abraham wosta stejo před Knjezom 23 a stupi k njemu a praji: „Chceš praweho
z bjezbóžnym morić? 24 Snadź su pjećdźesat prawych w tym měsće; ty chceš jich morić
a nochceš městu wodać tych pjećdźesat prawych dla, kotřiž bychu w nim byli? 25 To
budź daloko wot tebje, zo by to činił a praweho z bjezbóžnym skóncował, tak zo by
prawy był runja bjezbóžnemu! To budź daloko wot tebje! Njedyrbjał sudnik cyłeho swěta
prawje sudźić?“ 26 A Knjez rjekny: „Jelizo namakam pjećdźesat prawych w měsće
Sodomje, wodam jich dla cyłemu městu.“ 27 Abraham wotmołwi a praji: „Ach hlej, sym
so schroblił z Knjezom rěčeć, hačrunje sym zemja a popjeł. 28 Snano móhli pjeć mjenje
dyžli pjećdźesat prawych w nim być; chceš ty potom cyłe město zahubić tych pjećoch
dla?“ Wón rjekny: „Namakam-li tam pjećaštyrcećoch, nochcu jich zahubić.“
29 A wón hišće dale z nim rěčeše a rjekny: „Snano by štyrcećoch w nim našoł.“ Wón pak
praji: „Tak nochcu ničo činić tych štyrcećoch dla.“ 30 Abraham praji: „Njehněwaj so, mój
Knježe, zo ja hišće wjace rěču. Snano bychu so tam třicećo namakali.“ Wón pak rjekny:
„Namakam-li tam třicećoch, tak nochcu jim ničo činić.“ 31 A wón rjekny: „Ach hlej, sym
sej zwěrił, z Knjezom rěčeć. Snano bychu so dwacećo w nim namakali.“ Wón wotmołwi:
„Nochcu jich skóncować tych dwacećoch dla.“ 32 A wón rjekny: „Ach, Knježe, njehněwaj
so, zo jenož hišće jónu rěču. Snano bychu so dźesaćo tam namakali.“ Wón pak rjekny:
„Ja jich nochcu skóncować tych dźesaćoch dla.“ 33 A Knjez woteńdźe, po tym zo běše
přestał z Abrahamom rěčeć; a Abraham so wróći na swoje městno.
21 Tehodla
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24. njedźela po swjatej Trojicy
HRONO TYDŹENJA
Dźakujće so Wótcej z wjesełosću, kiž je nas hódnych činił k herbstwu swjatych
w swětle.

Kol. 1, 12

MODLITWA
1. Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy nam přinjesł ze swojim dobyćom prawdosć, wjesele a
zbóžnosć. tebje prosymy: Ty chcył nam dać wjesołe zrowastanjenje a nas přiwjesć do
wěčneje domizny, kiž sy ty z mortwych stanył a knježiš z Wótcom a ze swjatym Duchom
wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo, ty sy nas wuswobodźił wot mocy ćěmnoty a sy nas přiwzał do
knjejstwa swojeho lubeho Syna. Spožč nam, zo njechodźimy sami přez ćěmnoty a
spytowanja našeho časa a zo skónčnje namakamy swoje wumóženje. Přez Jezusa
Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Kolosejskich na 1. stawje

[9 Njepřestawamy so za was modlić a prosyć, zo byšće napjelnjeni byli
z póznaćom jeho wole we wšej duchownej mudrosći a we wšěm
rozumje, 10 zo byšće žiwi byli hódni Knjeza, we wšěm so jemu
spodobali a płody přinjesli we wšěm dobrym skutku 11 a přiběrali na
póznaću Boha a posylnjeni byli ze wšej mocu po jeho krasnej sylnosći
k wšej wobstajnosći a sćerpnosći. 12 Tuž so dźakujće Wótcej z wjesełosću, kiž je was hódnych sčinił k herbstwu swjatych w swětle.]
13 Bóh je nas wutorhnył z mocy ćěmnosće a nas přiwjedł do kralestwa
swojeho lubeho Syna, 14 w kotrymž mamy wumóženje, mjenujcy wodawanje hrěchow. 15 Wón je wobraz njewidźomneho Boha, prěni narodźeny před wšej stwórbu. 16 Přetož w nim je wšitko stworjene, štož je
w njebjesach a na zemi, to widźomne a to njewidźomne, njech su tróny
abo knjejstwa abo mocy abo namócnosće. Wšitko je přez njeho a za
njeho stworjene. 17 Wón je před wšitkimi wěcami, a wšitko w nim wobsteji. 18 A wón je hłowa ćěła, mjenujcy wosady. Wón je započatk, prěni
narodźeny z mortwych, zo by we wšěm prěni był. 19 Přetož Wótcej je
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so spodobało, zo by we nim wša połnosć bydliła, 20 zo by přez njeho
zaso zjednał ze sobu wšitko, njech je na zemi abo w njebjesach. Wón
sčini měr přez swoju krej na křižu.

Kol. 1, [9–12] 13–20

SĆENJE
I
pola Mateja na 9. stawje
18 Jako

Jezus ze swojimi wučomnikami rěčeše, hlej, přińdźe wyši
zastojnik z wosady a poklakny so před nim a rjekny: „Knježe, moja
dźowka je runje wumrěła, ale pój a połož swoju ruku na nju, a wona
budźe žiwa.“ A Jezus stany a dźěše za nim ze swojimi wučomnikami.
19 A hlej, žónska, kotraž přez dwanaće lět krawješe, přistupi wot zady
k njemu a dótkny so wobruba jeho drasty. 21 Přetož wona při sebi praji:
„Jeli so ja jenož jeho drasty dótknu, budu strowa.“ 22 Jezus so wobroći
a wuhlada ju a praji: „Budź změrowana, moja dźowka, twoja wěra je ći
pomhała.“ A žónska so wustrowi wot teje hodźiny.
23 A jako wón do domu wyšeho zastojnika přińdźe a wuhlada tych, kiž
k rowu piskachu, a ropot luda, 24 rjekny jim: „Wuńdźće won, přetož
holčka njeje wumrěła, ale spi.“ A jemu so smějachu. 25 Jako pak bě lud
wuhnaty, zastupi wón a přimny ju za ruku, a holčka stany. 26 A tale
powěsć so roznjese po cyłym tutym kraju.

Matej 9, 18–26

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Prěd. 3, 1–14

III
1 Kóžda

wěc ma swój čas, a kóždežkuli předewzaće pod njebjesami ma swoju hodźinu:
so ma swój čas, wumrěć ma swój čas; sadźeć ma swój čas, wutorhać, štož
je nasadźane, ma swój čas; 3 morić ma swój čas, hojić ma swój čas; wotłamać ma swój
čas, twarić ma swój čas; 4 płakać ma swój čas; smjeć so ma swój čas; žałosćić ma swój
čas; rejować ma swój čas; 5 kamjenje mjetać ma swój čas, kamjenje hromadźić ma swój
čas; wokošować ma swój čas, přestać košić ma swój čas; 6 pytać ma swój čas, zhubić
ma swój čas, 7 wobchować ma swój čas, preč ćisnyć ma swój čas; roztorhać ma swój
čas, zašić ma swój čas; mjelčeć ma swój čas, rěčeć ma swój čas; 8 lubować ma swój
čas, hidźić ma swój čas; zwada ma swój čas, měr ma swój čas. 9 Prócuj so, kaž chceš,
a tola nimaš wunoška.
2 Narodźić
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10 Ja

widźach dźěło, kotrež je Bóh ludźom dał, zo bychu so z nim bědźili. 11 Wón je
wšitko pěknje činił w swojim času, tež wěčnosć je jim do wutroby połožił; jenož zo
čłowjek njemóže doslědźić skutk, kotryž Bóh čini, ani jeho započatk ani jeho kónc.
12 Tuž spóznach, zo njeje ničo lěpšeho hač so wjeselić a sebi dobrotu činić w swojim
žiwjenju. 13 Přetož čłowjek, kiž jě a pije a dobre wužiwa při wšitkim swojim dźěle, je Boži
dar. 14 Spóznach, zo wšitko, štož Bóh čini, wěčnje wobsteji. Ničo njemóžemy přidać abo
preč wzać. To wšitko čini Bóh, zo bychmy so jeho bojeli.
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Dopředposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
HRONO TYDŹENJA
Hlej, nětk je spodobny čas, hlej, nětk je dźeń zboža.

2. Kor. 6, 2b

MODLITWA
1. Wšehomócny, wěčny Božo, kiž sy nam slubił nowe njebjesa a nowu zemju, hdźež
budźe prawdosć bydlić: Tebje prosymy, wodź nas ze swojim swjatym Duchom, zo
bychmy čakali na twojeho Syna a jemu napřećo chwatali ze swjatym žiwjenjom. Přez
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom
žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, w tebi je nam data zbóžnosć, kotraž přetraje wšitke časy.
Pomhaj swojej cyrkwi, zo wostanje wobstajna we wěrje, zo njepopušći w lubosći a čaka
w nadźiji na tebje. Kiž ty z Wótcom a ze swjatym Duchom žiwy sy a knježiš wot
wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 14. stawje
7 Nichtó

mjez nami njeje sam sebi žiwy a nichtó njewumrěje sam sebi.
8 Hdyž smy žiwi, smy Knjezej žiwi; hdyž wumrějemy, wumrějemy
Knjezej. Tehodla: njech smy žiwi abo njech wumrějemy, smy Knjezowi.
9 Přetož za to je Chrystus wumrěł a zaso wožiwił, zo by Knjez był
mortwych a žiwych.

Rom. 14, 7–9
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 17. stawje
20 Hdyž

so farizejscy Jezusa prašachu: „Hdy přińdźe Bože kralestwo?“,
wotmołwi jim a rjekny: „Bože kralestwo njepřińdźe tak, zo bychmy to
widźeli; 21 njebudźe so tež prajić: Hlej, tu abo tam wono je. Přetož hlej,
Bože kralestwo je mjez wami.“
22 Wón pak praji wučomnikam: „Čas přińdźe, zo požadaće widźeć
jedyn z dnjow Syna čłowjeka, a njebudźeće jón widźeć. 23 A woni wam
rjeknu: Hlej tu! Hlej tam! Njechodźće tam a njeběhajće za nimi.
24 Přetož runje kaž błysk so zabłyska a swěći na wšitko, štož je pod
njebjom, tak budźe Syn čłowjeka na swojim dnju.
[25 Ale prjedy dyrbi wón wjele ćerpjeć a wón budźe zaćisnjeny wot
tuteho roda. 26 A kaž so sta za Noachowy čas, tak so tež stanje
w dnjach Syna čłowjeka: 27 woni jědźachu, woni pijachu, woni so
ženjachu, wone so wudawachu hač do dnja, na kotrymž Noach do
archi dźěše a lijeńca přińdźe a jich wšitkich skóncowa. 28 Tehorunja
kaž so sta za Lotowy čas: Woni jědźachu, woni pijachu, woni
kupowachu, woni předawachu, woni sadźachu, woni twarjachu, 29 ale
tón dźeń, na kotrymž Lot wuńdźe ze Sodoma, dešćowaše so woheń a
syrik z njebja a jich wšitkich skóncowa. 30 Na tajke wašnje so to tež
stanje na dnju, na kotrymž so zjewi Syn čłowjeka.]

Lukaš 17, 20–24 [25–30]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 11, 14–23

III
14 Jezus

wuhna złeho ducha; tón bě němy. A sta so, jako bě duch wušoł, rěčeše němy.
A ludźo so dźiwachu. 15 Někotři z nich pak prajichu: Wón wuhnawa złych duchow přez
Beelcebuba, wyšeho złych duchow. 16 Druzy pak spytowachu jeho a žadachu wot njeho
znamjo z njebja. 17 Wón pak spózna jich mysle a rjekny jim: Kóžde kralestwo, kotrež
same ze sobu přezjedne njeje, so zapusći, a chěža pada na chěžu. 18 Njeje-li pak tež
satan sam ze sobu přezjedne, kak chce jeho kralestwo wobstać? Dokelž prajiće, zo
wuhnawam złych duchow přez Beelcebuba. 19 Hdyž pak ja duchow wuhnawam přez
Beelcebuba, přez koho wuhnawaju je waši synojo? Tehodla budźa woni waši sudnicy.
20 Jelizo pak ja z Božim porstom złych duchow wuhnawam, tak je Bože kralestwo k wam
přišło. 21 Hdyž sylnje wobronjeny swój hród stražuje, tak wostanje jeho zamóženje
w měrje. 22 Ale hdyž sylniši na njeho přińdźe a jeho přewinje, wozmje jemu wšitku bróń,
na kotruž so spušćeše, a rozdźěli rubjenstwo. 23 Štóž ze mnu njeje, je přećiwo mi, a štóž
ze mnu njehromadźi, rozsypuje.
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Hiob 14, 1–6

IV
1 Čłowjek,

2 rozkćěje

wot žónskeje porodźeny, je krótki čas žiwy a je połny njepokoja,
kaž kwětka a zaso zwjadnje, ćeknje kaž sćin a njewostanje. 3 Tola ty wotewrěješ na
tajkeho swojej woči, zo ćehnješ mje před sobu na sudnistwo. 4 Móže čisty z nječisteho
přińć? Ani jedyn! 5 Wón ma swój postajeny čas, ličba jeho měsacow steji při tebi a ty sy
jemu zaměr postajił, kotryž njemóže překročić. 6 Wobroć swojej woči wot njeho, zo by
wotpočnył, doniž njepřińdźe jeho čas, na kotryž so kaž dźěłaćer wjeseli.

Lukaš 18, 1–8

V
1 Jezus

powědaše swojim wučomnikam přirunanje wo tym, zo měli so přeco modlić a
njewustać, 2 a rjekny: W jednym měsće běše sudnik, tón so Boha njeboješe a na
čłowjekow njedźiwaše. 3 Wudowa pak běše w tym samsnym měsće, ta přińdźe k njemu
a praji: Dopomhaj mi k prawu přećiwo mojemu přećiwnikej! 4 A wón dołhi čas nochcyše.
Potom pak mysleše sam při sebi: Jelizo so Boha hižo njeboju a na žaneho čłowjeka
njedźiwam, 5 tak chcu tola tutej wudowje k jeje prawu dopomhać, dokelž mi telko prócy
načini, dopomhać k prawu, zo njeby naposledk přišła a mi do mjezwoča biła.
6 Tuž rjekny Knjez: Posłuchajće, što njeprawy sudnik praji! 7 Njedyrbjał tež Bóh swojim
wuzwolenym k prawu dopomhać, kiž so wodnjo a w nocy k njemu wołaju, a njedyrbjał
so dlijić z tym? 8 Ja praju wam: Bórze wón jim k jich prawu dopomha. Tola hdyž přińdźe
Syn čłowjeka, měniš, zo namaka wěru na zemi?

1. Tes. 5, 1–6 [7–11]

VI
1 Wo

časach a hodźinach pak, lubi bratřa, njeje trjeba wam pisać; 2 přetož wy sami dosć
derje wěsće, zo dźeń Knjeza přińdźe kaž paduch w nocy. 3 Hdyž woni rjeknu: Měr je a
pokoj –, potom jich zahuba nahle nadpadnje kaž hrona samodruhu žonu, a woni
njewućeknu. 4 Wy pak, lubi bratřa, njejsće w ćmě, zo by was dźeń nadpadnył kaž
paduch. 5 Wy wšitcy sće dźěći swětła a dźěći dnja. My njejsmy wot nocy ani wot ćmy.
6 Tuž njespimy kaž druzy, ale budźmy na straži a strózbi. [ 7 Přetož kotřiž spja, spja
w nocy, a kotřiž su pjeni, su w nocy pjeni. 8 My pak, kiž smy dźěći dnja, budźmy strózbi,
woblečeni ze škitom wěry a lubosće a z helmom nadźije na zbóžnosć. 9 Přetož Bóh nas
njeje postajił k hněwu, ale zo bychmy zbóžnosć dóstali přez našeho Knjeza Jezusa
Chrystusa, 10 kotryž je za nas wumrěł, zo bychmy z nim žiwi byli, njech smy na straži
abo spimy. 11 Tehodla napominajće so mjez sobu a natwarće jedyn druheho, kaž wy to
tež činiće.]
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Předposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
HRONO TYDŹENJA
Wšitcy dyrbimy so zjewić před Chrystusowym sudnym stołom.

2. Kor. 5, 10

MODLITWA
1. Božo, ty Knježe nad časom a swětom, spožč nam, zo wopominamy swój kónc a
twoje sudźenje, zo smy žiwi po twojej woli a skónčnje dóńdźemy do twojeje wěčnosće.
Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym
Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Smilny, sprawny Božo, za wšitko, štož činimy a štož wostajimy, budźemy so
zamołwić dyrbjeć před tobu. Budź nam smilny, hdyž nas sudźiš, a daj tež nam swoju
smilnosć, zo njesudźimy swojeho blišeho. Wusłyš nas přez Jezusa Chrystusa. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 8. stawje
18 Sym

přeswědčeny, zo ćerpjenja nětčišeho časa hódne njejsu
přichodneje krasnosće, kotraž ma so nad nami zjewić. 19 Přetož tyšne
wočakowanje stwórby čaka na zjewjenje Božich dźěći. 20 Stwórba je
wšak podćisnjena zachodnosći – bjez swojeje wole, ale přez teho, kiž
je ju podćisnył –, tola na nadźiju. 21 Přetož tež stwórba budźe
wumóžena wot wotročstwa zachodnosće ke krasnej swobodźe Božich
dźěći. 22 Wěmy wšak, zo wša stwórba hač k tutemu wokomikej z nami
sobu stona a so tyši. 23 Nic pak wona sama, ale tež my, kiž mamy
Ducha jako prěnši dar, stonamy sami při sebi a žadamy za
dźěćatstwom, za wumóženjom swojeho ćěła. [ 24 Přetož my drje smy
wumóženi, ale w nadźiji. Nadźija pak, kotruž widźimy, njeje nadźija,
přetož kak móže so něchtó nadźijeć teho, štož widźi? 25 Hdyž pak so
teho nadźijamy, štož njewidźimy, čakamy na to ze sćerpliwosću.]

Rom. 8, 18–23 [24–25]
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SĆENJE
I
pola Mateja na 25. stawje

Jezus praji swojim wučomnikam: 31 „Hdyž Syn čłowjeka přińdźe
w swojej krasnosći a wšitcy swjeći jandźeljo z nim, potom budźe
sedźeć na stole swojeje krasnosće, 32 před nim budźeja wšitke ludy
zhromadźene. A wón jich rozdźěli kaž pastyr wowcy wot kózłow dźěli,
33 a postaji wowcy sebi naprawo, kózły pak nalěwo. 34 Potom praji kral
tym naprawo: Pójće sem, požohnowani mojeho Wótca, namrějće
kralestwo, kotrež je wam přihotowane wot spočatka swěta. 35 Přetož ja
sym hłódny był, a wy sće mje nasyćili. Ja sym lačny był, a wy sće mje
napojili. Ja sym cuzy był, a wy sće mje hospodowali. 36 Ja sym nahi
był, a wy sće mje wodźěwali. Ja sym chory był, a wy sće mje wopytali.
Ja sym w jastwje był, a wy sće ke mni přichadźeli. 37 Potom jemu prawi
wotmołwja a rjeknu: Knježe, hdy smy će hłódneho widźeli a smy će
nasyćili? abo lačneho a smy će napojili? 38 Hdy smy će za cuzeho
widźeli a smy će hospodowali? abo naheho a smy će wodźěwali?
39 Hdy smy će choreho abo w jastwje widźeli a smy k tebi přichadźeli?
40 A kral jim wotmołwi a rjeknje: Zawěrnje, ja praju wam: Štož sće
sčinili jednemu z mojich najmjeńšich bratrow, to sće mi sčinili.
41 Potom wón tež tym nalěwo praji: Dźiće wote mnje, wy zakleći, do
wěčneho wohenja, kotryž je přihotowany čertej a jeho jandźelam!
42 Přetož sym hłódny był, a wy mje njejsće nasyćili. Mi je so pić chcyło,
a wy mje njejsće napojili. 43 Ja sym cuzy był, a wy njejsće mje
hospodowali. Ja sym nahi był, a wy mje njejsće wodźěwali. Ja sym
chory a w jastwje był, a wy mje njejsće wopytali. 44 Potom tež woni
jemu wotmołwja a rjeknu: Knježe, hdy smy će widźeli hłódneho abo
lačneho abo cuzeho abo naheho abo choreho abo w jastwje a njejsmy
ći słužili? 45 Tuž wón jim wotmołwi a rjeknje: Zawěrnje, ja praju wam:
Štož njejsće činili jednemu z tutych najmjeńšich, to wy tež mi njejsće
činili. 46 A woni woteńdu: tući do wěčneje čwile; prawi pak do wěčneho
žiwjenja.“

Matej 25, 31–46

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 16, 1–8 [9]

III
1 Jezus

rěčeše swojim wučomnikam: Běše bohaty muž, kiž měješe zastojnika; tón so
pola njeho wobskorži, zo jemu jeho kubła přečini. 2 A wón zawoła jeho k sebi a rjekny
245

jemu: Što to słyšu wo tebi? Rozprawjej wo swojim zastojnstwje; přetož ty njebudźeš
móc dale za zastojnika być. 3 Zastojnik rjekny sam při sebi: Što dyrbju činić? Mój knjez
mi moje zastojnstwo wozmje; kopać njemóžu, a prosyć so hańbuju. 4 Ja wěm, što chcu
činić, zo bychu mje do swojich domow přiwzali, hdyž budu ze swojeho zastojnstwa
wustorčeny. 5 A wón zawoła k sebi dołžnikow swojeho knjeza, kóždeho za sebje, a
wopraša so prěnjeho: Kelko sy mojemu knjezej winojty? 6 Wón praji: Sto bowow wolija.
A wón rjekny jemu: Wzmi swój dołžny list, sydń so a napiš hnydom pjećdźesat. 7 Potom
wopraša so druheho: Ty pak, kelko sy ty winojty? Wón wotmołwi: Sto kórcow pšeńcy. A
wón rjekny jemu: Wzmi swój dołžny list a napiš wosomdźesat. 8 A knjez pochwali
njesprawneho zastojnika, zo běše mudrje činił; přetož dźěći tuteho swěta su mjez sobu
mudriše dyžli dźěći swětła.
[9 A ja praju wam: Sčińće sebi přećelow z njesprawnym mamonom, zo bychu was, hdyž
je z nim ke kóncej, přiwzali do wěčnych stanow.]

Zjew. Jana 2, 8–11

IV
8 Jandźelej

Smyrnjanskeje wosady napisaj: To praji prěni a posledni, kiž běše mortwy a
je wožiwił: 9 Ja znaju twoju tyšnosć a twoju chudobu – ty pak sy bohaty – a hanjenje
tych, kotřiž rjeknu, zo su Židźa, a njejsu to, ale su satanowa synagoga. 10 Njeboj so
teho, štož změješ ćerpjeć! Hlej, djaboł ćisnje někotrych z was do jastwa, zo byšće
spytowani byli, a změjeće tyšnosć dźesać dnjow. Budź swěrny hač do smjerće, tak dam
tebi krónu žiwjenja. 11 Štóž ma wuši, njech posłucha, štož Duch wosadam praji! Štóž
přewinje, temu so njestanje wot druheje smjerće žana škoda.

Jeremija 8, 4–7

V
4 Tak

praji Knjez: Hdźe je štó, kiž padnje, zo by zaso rady njestanył? Hdźe je štó, kiž so
zabłudźi, zo by so njewróćił? 5 Čehodla chce so lud w Jerusalemje zas a zaso
zabłudźić? Woni tak kruće dźerža na wopačnej Božej słužbje, tak zo nochcedźa so
wróćić. 6 Ja widźu a słyšu, zo njerěča prawdu. Njeje nichtó, kotremuž by jeho złósće žel
było a kotryž by rjeknył: Što sym činił? Woni běhaja wšitcy swój běh kaž kóń, kiž
w bitwje ćěri. 7 Baćon pod njebjom znaje swój čas, tujawka, žóraw a łastojčka
wobkedźbuja swój čas, hdyž dyrbja so wróćić; mój lud pak nochce prawo Knjeza
wědźeć.

2. Kor. 5, 1–10

VI
1 My

wěmy: hdyž potorha so naša zemska chěža, tutón stan, tak mamy wot Boha
twarjenje, dom, kiž njeje z rukomaj sčinjeny a je wěčny w njebjesach. 2 Tehodla tež
stonamy a žadamy sebi, zo bychmy ze swojim wobydlenjom, kotrež je z njebjes,
woblečeni byli, 3 dokelž potom změja nas za woblekanych a nic nahich. 4 Přetož doniž
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smy w tutym stanje, stonamy a smy wobćeženi, dokelž nochcemy wuslekani, ale radšo
woblekani być, zo by smjertne było póžrěte wot žiwjenja. 5 Kiž pak je nas k temu
přihotował, to je Bóh, kiž je nam jako zawdawk Ducha dał. 6 Tehodla smy tež přeco
dobreje nadźije a wěmy: doniž w ćěle přebywamy, smy daloko wot Knjeza; 7 přetož
chodźimy we wěrje a nic we widźenju. 8 My pak smy dobreje nadźije a zwolimy radšo,
z ćěła wuńć a doma być pola Knjeza. 9 Tehodla zasadźimy tež swoju česć za to, zo
bychmy so jemu spodobali, njech smy doma abo njech smy w cuzbje. 10 Přetož wšitcy
dyrbimy so zjewić před Chrystusowym sudnym stołom, zo by kóždy dóstał mzdu za to,
štož je činił w ćělnym žiwjenju, njech je dobre abo złe.
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Pokutny dźeń
HRONO DNJA
Prawdosć powyši lud; ale hrěch je ludźi skaženje.

Přisłowa 14, 34

MODLITWA
1. Knježe Božo, kiž ty nimaš spodobanje na smjerći hrěšnikow, ale chceš, zo bychu so
k tebi wobroćili a žiwi byli, tebje prosymy: Ty chcył w swojej miłosći wotwobroćić
chłostanje wot nas a nam k našemu polěpšenju spožčić swoju smilnosć. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Njebjeski Wótče, twoja smilnosć je naša nadźija. Tebje prosymy: Wodaj nam hrěch a
winu, posylń dowěru do swojeje smilnosće a pomhaj nam, žiwi być po twojich kaznjach.
Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 2. stawje
1 Ty

njemóžeš so zamołwić, ow čłowječe, štóžkuli sy, kotryž sudźiš.
Přetož w čimž druheho sudźiš, tamaš sam so, dokelž runje to činiš,
štož sudźiš. 2 My pak wěmy, zo je Boži sud prawy nad tymi, kotřiž to
činja. 3 Pomysliš pak tež, ow čłowječe, kiž tych sudźiš, kotřiž tak činja,
a činiš to same, zo Božemu sudu wućeknješ? 4 Abo zacpěwaš
bohatstwo jeho dobroćiwosće, sćerpliwosće a wulkomyslnosće?
Njewěš ty, zo će Boža dobroćiwosć k pokuće wjedźe? 5 Ty pak
nahromadźiš sej sam ze swojej stwjerdnjenej a njepokutnej wutrobu
hněw na dźeń hněwa a zjewjenja praweho Božeho suda, 6 kotryž
kóždemu da po jeho skutkach: 7 wěčne žiwjenje tym, kotřiž
w sćerpliwosći z dobrymi skutkami pytaja chwalbu a česć a
njezachodne žiwjenje; 8 njesmilnosć a hněw pak tym, kotřiž su
zwadnicy a na prawdu njeposłuchaju, ale posłuchaju na njeprawdu.
9 Tyšnosć a ćěsnosć na wšě duše tych čłowjekow, kotřiž złe činja,
najprjedy Židow a potom tež Grjekow; 10 ale chwalbu a česć a pokoj
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wšitkim tym, kotřiž dobre činja, najprjedy Židam a runje tak tež
Grjekam. 11 Přetož před Bohom njeje žaneho dźiwanja na wosobu.

Rom. 2, 1–11

SĆENJE
I
pola Lukaša na 13. stawje

[1 Někotři pak přińdźechu w tym času, kotřiž Jezusej powědachu wo
Galilejskich, kotrychž krej běše Pilatus z jich woporami změšał. 2 A
Jezus wotmołwi a rjekny jim: „Zda so wam, zo su tući Galilejscy wjetši
hrěšnicy byli dyžli wšitcy druzy Galilejscy, dokelž su to přećerpjeli?
3 Ja praju wam: Nanihdy; ale jeli njepokućiće, zahinjeće wšitcy runje
tak. 4 Abo měniće wy, zo tamni wosomnaćo, na kotrychž wěža w Siloah
padźe a jich zarazy, zo běchu wjetši winicy dyžli wšitcy ludźo, kiž
w Jerusalemje bydla? 5 Ja wam praju: Nanihdy; ale jeli njepokućiće,
zahinjeće wšitcy runje tak.“ 6 A]
Jezus powědaše tuto přirunanje: „Něchtó měješe figowc, kiž bě
sadźeny w jeho winicy, a wón přińdźe a pytaše płoda na nim a jón
njenamaka. 7 Tuž praji winicarjej: Hlej, hižo tři lěta chodźu jow a pytam
płoda na tutym figowcu a jón njenamakam. Porubaj jón! K čemu bjerje
pódźe móc? 8 Wón pak wotmołwi: Knježe, wostaj jón hišće tuto lěto,
doniž jón njewobkopam a njepohnoju; 9 snano přinjese tola płód; jelizo
nic, porubaj jón.“

Lukaš 13, [1–5] 6–9

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 12, 33–35 [36–37]

III
33 Jezus

rjekny farizejskim: Myslće sej, zo je štom dobry, tak budźe tež jeho płód dobry;
abo myslće sej, zo je štom zhniły, tak budźe tež jeho płód zhniły. Po płodźe so štom
spóznawa. 34 Wy ješćerči rodo, kak móžeće dobre rěčeć, hdyž sće zli? Čehož je
wutroba połna, teho ert rěči. 35 Dobry čłowjek wudawa dobre z dobreho pokłada swojeje
wutroby; a zły čłowjek wudawa złe ze swojeho złeho pokłada. [36 Ja pak praju wam, zo
dyrbja so ludźo na sudnym dnju zamołwić za kóžde njewužitne słowo, kotrež su rěčeli.
37 Ze swojich słowow budźeš wusprawnjeny a ze swojich słowow budźeš zatamany.]
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Zjew. Jana 3, 14–22

IV
14 Jandźelej

Laodicejskeje wosady napisaj: To praji tón, kiž rěka hamjeń, swěrny a
wěrny swědk, započatk Božeje stwórby: 15 Ja znaju twoje skutki, zo njejsy ani zymny ani
ćopły. Ach, zo by zymny abo ćopły był! 16 Dokelž pak sy liwki a ani ćopły ani zymny,
wuplunu će ze swojeho erta. 17 Ty prajiš: Sym bohaty a mam do wole dosć a njetrjebam
ničeho! a njewěš, zo sy hubjeny a žałostny, chudy, slepy a nahi. 18 Radźu ći, zo by ty
sebi złoto wote mnje kupił, kotrež je přez woheń wučisćene, zo by bohaty był; a běłe
drasty, zo by so je woblekł a hańba twojeje nahoty so njezjewiła, a žałbu za woči, zo by
sej woči žałobował a widźał. 19 Kotrychž ja lubuju, tych chłostam a šwikam. Tehodla so
prócuj a čiń pokutu! 20 Hlej, ja steju před durjemi a kłapam. Jeli štó mój hłós słyši a durje
wotewrě, k temu zastupju a z nim powječerjam a wón ze mnu. 21 Štóž přewinje, temu
dam, zo by ze mnu na mojim trónje sedźał, kaž sym tež ja přewinył a so sydnył
ze swojim Wótcom na jeho trón. 22 Štóž ma wuši, njech posłucha, štož Duch wosadam
praji!

Lukaš 13, 22–27 [28–30]

V
22 Jezus

23 Jedyn

chodźeše po městach a po wsach a wučeše ducy do Jerusalema.
pak
rjekny jemu: Knježe, měniš, zo je mało tych, kiž zbóžni budźa? Wón pak praji jim:
24 Wojujće wo to, zo byšće přez ćěsne wrota zastupili; přetož wjele jich je, to wam praju,
kiž budźa za tym hladać, kak bychu nutř zastupili, ale njebudźa móc. 25 Hdyž je
hospodar stanył a durje zawrěł a wy počinaće wonka stać a wo durje klepać a rjeknjeće:
Knježe, wotewr nam! potom wón wotmołwi a wam praji: Ja was njeznaju, zwotkel sće?
26 Potom budźeće počeć prajić: My smy před tobu jědli a pili, a na našich hasach sy ty
wučił. 27 A wón wam rjeknje: Njeznaju was, zwotkel sće? Woteńdźće wote mnje wšitcy,
wy złóstnicy.
[28 To budźe skiwlenje a křipjenje zubow, hdyž budźeće widźeć Abrahama, Izaaka a
Jakuba a wšitkich profetow w Božim kralestwje, sebje pak wustorčenych. 29 A woni
přińdźa wot ranja a wot wječora, wot połnocy a wot połdnja a budźa so za blido sydać
w Božim kralestwje. 30 A hlej, su posledni, kotřiž budźa prěni, a su prěni, kotřiž budźa
posledni.]

Jezaja 1, 10–17

VI
10 Słyšće

Knjezowe słowo, wy Sodomscy knježa! Posłuchaj na kaznje našeho Boha, ty
Gomorski ludo! 11 Što je mi hromada wašich woporow? praji Knjez. Ja sym syty
zapalnych woporow wot boranow a tuka wot kormjenych ćelatow. Njerodźu wo byču,
jehnjacu a kózlacu krej. 12 Hdyž přińdźeće, so pokazać před mojim wobličom – štó sebi
wot was žada, zo rozteptaće moje předdwory? 13 Njenošće wjace podarmo jědźne
wopory! Kadźenje je mi hroznosć! Młode měsački a sabaty, na kotrychž so
schadźujeće, złósć a swjatočne zhromadźizny ja njerodźu! 14 Moja duša hidźi waše
młode měsački a swjate dny; wone su mi wobćežne, zo je wjace znjesć njemóžu. 15 A
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hdyž tež swojej ruce wupřestrěwaće, wotwobroćam tola swojej woči wot was; a
hačrunje so wjele modliće, njesłyšu was tola; přetož wašej ruce stej połnej kreje.
16 Zmyjće so, wučisćće so, wotstrońće wot mojeju wočow swoje złe skutki, wzdajće so
złeho! 17 Wukńće dobre činić, hladajće prawdy, pomhajće potłóčenym, čińće prawdosć
syrotam, zastupujće prawa wudowow!
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Poslednja njedźela cyrkwinskeho lěta – smjertna njedźela
HRONO TYDŹENJA
Njech su waše bjedra wopasane a waše swěcy zaswěćene.

Lukaš 12, 35

MODLITWA
1. Knježe Jezuso Chrystuso, hdyž žarujemy wo swojich zemrětych, tak chceš ty nam
dać nadźiju na swoju wěčnosć. Tebje prosymy: Daj, zo dóńdźemy ze wšěmi, kiž su před
nami wotešli na Božu prawdu, tam, hdźež smy wuswobodźeni wot wšeho horja. Tole
prosymy w twojim mjenje, kiž ty z Wótcom a ze swjatym Duchom knježiš wot wěčnosće
hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Wěčny Božo, ty sy přez Jezusa Chrystusa stworił nowy swět, w kotrymž knježitej
prawdosć a lubosć. Spožč nam žiwu nadźiju na swoje kralestwo. Daj nam zbóžne
dokonjenje zemskeho puća a wěčne žiwjenje w njebjesach. Přez Jezusa Chrystusa,
našeho Knjeza, kotryž z tobu a ze swjatym Duchom knježi wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w Zjewjenju Jana na 21. stawje
1 Widźach

nowe njebjo a nowu zemju, přetož prěnje njebjo a prěnja
zemja běštej zašłej, a morjo wjac njeběše. 2 A widźach swjate město,
nowy Jerusalem, wot Boha z njebja přińć, přihotowane kaž wupyšena
njewjesta za swojeho muža. 3 A słyšach wulki hłós wot tróna, kotryž
rěčeše: Hlej, Boža hěta pola čłowjekow! A wón budźe při nich bydlić, a
woni budźa jeho lud, a wón sam, Bóh z nimi, budźe jich Bóh; 4 a Bóh
zetrěje wšitke sylzy z jich wočow, a smjerć wjace njebudźe, ani
zrudoba ani wołanje ani bolosć wjace njebudźe, přetož to prěnje je
zašło. 5 A kiž na trónje sedźeše, rjekny: Hlej, wšitko činju nowe! A
praji: Napiš, přetož tute słowa su wěrne a wěste! 6 A wón praji mi:
Stało so je! Ja sym A a O, započatk a kónc. Ja chcu lačnemu dać
ze studnje žiweje wody darmo. 7 Štóž přewinje, wšitko namrěje, a ja
budu jeho Bóh, a wón budźe mój Syn.

Zjew. Jana 21, 1–7

252

SĆENJE
I
pola Mateja na 25. stawje
1 Jezus

rjekny swojim wučomnikam: „Tehdy budźe njebjeske kralestwo
so runać dźesać knježnam, kotrež swoje lampy wzachu a wuńdźechu
nawoženi napřećo. 2 Pjeć pak mjez nimi běchu njemudre a pjeć běchu
mudre. 3 Njemudre wzachu swoje lampy, ale wolija sobu njewzachu.
4 Mudre pak wzachu wolij sobu w swojich sudobjach, ze swojimi
lampami. 5 Jako pak so nawoženja komdźeše, wšitke zdrěmnychu a
wusnychu. 6 Wosrjedź nocy pak nasta wołanje: Hlej, nawoženja dźe!
Wuńdźće jemu napřećo! 7 Tuž stanychu wšitke knježny a přihotowachu
swoje lampy. 8 Njemudre pak rjeknychu mudrym: Dajće nam wot
swojeho wolija, přetož naše lampy hašuja. 9 Tuž wotmołwichu mudre a
prajichu: Ně, hewak by njedosahało nam ani wam, dźiće radšo
k předawarjam a kupće sej. 10 Jako pak kupować dźěchu, přińdźe
nawoženja, a kotrež běchu hotowe, dźěchu z nim nutř na kwas, a durje
so zamknychu. 11 Potom pak přińdźechu tež te druhe knježny a
rjeknychu: Knježe, knježe, wotamkń nam! 12 Wón pak wotmołwi a praji:
Zawěrnje, ja praju wam: Ja was njeznaju. 13 Tehodla kedźbujće! Přetož
njewěsće ani dnja ani hodźiny.“

Matej 25, 1–13

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Lukaš 12, 42–48

III
42 Jezus

rjekny swojim wučomnikam: Štó je swěrny a mudry zastojnik, kotrehož je knjez
nad swoje ludźi postajił, zo by jim w prawym času dał, štož jim słuša? 43 Zbóžny je
wotročk, kotrehož jeho knjez, hdyž přińdźe, to činić widźi. 44 Zawěrnje, ja praju wam:
Wón jeho postaji nade wšitko, štož ma. 45 Jeli pak wony wotročk w swojej wutrobje praji:
Mój knjez so dliji přińć – a póčnje wotročkow a dźowki bić, tež jěsć a pić a so wopiwać,
46 tak přińdźe knjez tuteho wotročka na dnju, hdyž so teho njenadźija, a w hodźinje,
kotruž wón njewě, a da jeho rozkuskować a da jemu jeho dźěl pola njewěriwych.
47 Wotročk pak, kiž znaje wolu swojeho knjeza, ale njeje ničo přihotował ani po jeho woli
činił, budźe jara šwikany. 48 Štóž pak jeho njeznaje a čini, štož je šwikanja hódne, budźe
mjenje šwikany. Přetož komuž je wjele date, pola teho so wjele pyta; a komuž je wjele
dowěrjene, wot teho budźe so čim wjace žadać.

Jezaja 65, 17–19 [20–22] 23–25
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IV
17 Tak

rěči Knjez: Hlej, chcu nowe njebjesa a nowu zemju stworić, zo so njebudźe na
prjedawšu wjace spominać ani prjedawša k wutrobje brać. 18 Wjeselće so a zradujće so
wěčnje nad tym, štož ja stworju. Přetož hlej, chcu z Jerusalema wjesele činić a z jeho
luda radosć, 19 a chcu so zwjeselić nad Jerusalemom a so zradować nad swojim ludom.
We nim njesmě so wjace słyšeć hłós płača ani hłós žałosćenja. [ 20 Tam njebudźa wjace
dźěći, kotrež su jenož někotre dny žiwe, ani stari, kotřiž swoje lěta njedopjelnja, ale za
młodźenca maja, kotryž wumrěje sto lět stary, a štóž sto lět njedocpěje, budźe kaž
poklaty. 21 Woni budźa chěže twarić a w nich bydlić, woni budźa winicy sadźeć a jich
płody jěsć. 22 Woni njebudźeja twarić, zo by tam druhi bydlił, ani sadźeć, zo by druhi
jědł. Přetož dny mojeho luda budźeja kaž dny štoma, a swojich rukow dźěło budźeja
moji wuzwoleni wužiwać.]
23 Woni njebudźeja podarmo dźěłać ani dźěći za zažnu smjerć płodźić; přetož woni su
ród požohnowanych Knjeza a jich potomnicy su pola nich. 24 A stanje so: Prjedy hač
woni zawołaja, jim ja wotmołwju; a hdyž budźeja hišće rěčeć, jich wusłyšu. 25 Wjelk a
wowca budźetej so hromadźe pasć; law budźe słomu žrać kaž howjado, ale had dyrbi
proch žrać. Wone njebudźa ani złe ani škodźić na cyłej mojej swjatej horje, praji Knjez.

Mark 13, 31–37

V
31 Njebjo

Jezus rjekny swojim wučomnikam:
a zemja zahinjetej, moje słowa pak
32
njezahinu.
Wo tym dnju pak a wo tej hodźinje njewě nichtó, ani jandźeljo
w njebjesach, tež Syn nic, ale jenož Wótc.
33 Hladajće so tehodla a stražujće, přetož njewěsće, hdy čas tu je. 34 Runje kaž čłowjek,
kiž po kraju ćehnješe a wopušći swój dom a da swojim wotročkam połnomóc a
kóždemu swoje dźěło a přikaza tež wrótnikej, zo by stražował: 35 tuž stražujće nětk;
přetož njewěsće, hdy knjez domu přińdźe, hač přińdźe wječor abo wo połnocy abo hdyž
kapony spěwaja abo na ranje, 36 zo by was spicy njenamakał, hdyž nadobo přińdźe.
37 Štož pak ja wam praju, to wšitkim praju: Stražujće!

2. Pětr. 3, [3–7] 8–13

VI
[3 Wy dyrbiće předewšěm wědźeć, zo přińdu w poslednich dnjach wusměšowarjo, kotřiž
wusměšuja, kiž budźa po swojich žadosćach chodźić 4 a rjeknu: Hdźe je slub jeho
přichada? Přetož po tym zo su wótcojo wusnyli, wostanje wšitko tak, kaž je było wot
spočatka stworjenja. 5 Přetož woni nochcedźa ničo wědźeć wo tym, zo bě njebjo
w dawnych časach tež, a zemja, kiž je z wody a přez wodu trała přez Bože słowo; 6 při
wšěm zniči so tehdom swět z lijeńcu. 7 Tež nětčiše njebjo a zemja budźetej přez
samsne słowo zdźeržanej za woheń, wobchowanej za dźeń suda a zatamanstwa
bjezbóžnych ludźi.]
8 Něšto pak njech njeje wam potajne, lubowani, zo je jedyn dźeń před Knjezom kaž
tysac lět a tysac lět kaž jedyn dźeń. 9 Knjez so njekomdźi ze slubom, kaž někotři to za
komdźenje maja; ale wón ma sćerpliwosć z wami a nochce, zo by štó zhubjeny był, ale
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zo by kóždy so k pokuće wobroćił. 10 Dźeń Knjeza pak přińdźe kaž paduch; potom
njebjesa zańdu z wulkim ropotom; elementy pak so rozeškrěja z horcotu, a zemja a te
wěcy, kotrež na njej su, so spala. 11 Hdyž nětk wšitko takle rozeńdźe, kajcy dyrbiće wy
potom być w swjatym žiwjenju a bohabojaznym wašnju, 12 kotřiž wy wočakujeće přichad
Božeho dnja, na kotrymž so njebjesa přez woheń rozpušća a elementy so z horcotu
rozeškrěja! 13 My pak čakamy na nowe njebjo a na nowu zemju po jeho slubje,
w kotrymajž prawdosć bydli.
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Konfirmacija
HRONO SWJEDŹENJA
Chrystus praji: Wy njejsće mje wuzwolili, ale ja sym was wuzwolił.

Jan 15, 16a

MODLITWA
1. Smilny Božo, daj nam mudrosć a móc, zo bychmy rostli we wěrje, słuchali na twoje
słowo, po nim žiwi byli a w nadźiji na twoju hnadu dobyli wěčne žiwjenje. Přez našeho
Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a
knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Jezuso Chrystuso, tebje słyšimy a prócujemy so wo to, twoje słowo zrozumić.
Tebje prosymy: Daj nam za tobu chodźić a w twojej wosadźe wostać, zo bychmy tebje
ze swojim žiwjenjom chwalili a česćili. Tebi budź česć hač do wěčnosće. Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 1. lisće Pawoła na Timoteja na 6. stawje
12 Wojuj

dobre wojowanje wěry; zapřimń wěčne žiwjenje, za kotrež sy
powołany a sy wuznał dobre wuznaće před wjele swědkami. 13 Přikažu
ći před Bohom, kiž wšitke wěcy žiwe čini, a před Chrystusom Jezusom,
kiž je pod Pontiom Pilatom wobswědčił dobre swědčenje, 14 zo dźeržiš
ty přikaznju čistu a bjez poroka hač do zjewjenja našeho Knjeza
Jezusa Chrystusa. 15 Jeho přichad zjewi nam w swojim času
žohnowany a jenički Wjerch, Kralej wšitkich kralow a Knjezej wšitkich
knjezow, 16 kotryž sam ma njesmjertnosć, kotryž bydli w swětle, do
kotrehož nichtó stupić njemóže; jeho nichtó widźał njeje ani widźeć
njemóže. Jemu budź česć a wěčna móc! Hamjeń.

1. Tim. 6, 12–16
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SĆENJE
I
pola Mateja na 7. stawje

Jezus rěčeše: 13 „Zastupće přez wuske wrota. Přetož wrota su šěroke
a puć je rumny, kiž do zatamanja wjedźe, a wjele jich je, kotřiž na nim
zastupja. 14 Kak wuske su wrota a kak wuski je puć, kotryž k žiwjenju
wjedźe, a mało jich je, kotřiž jón namakaja! 15 Hladajće so falšnych
profetow, kotřiž přińdu k wam we wowčej drasće, nutřka pak su
torhace wjelki. 16 Na jich płodach dyrbiće jich póznać.“

Matej 7, 13–16a

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jan 6, 66–69

III
66 Mnozy

jeho wučomnicy wotwobroćichu so wot Jezusa a njechodźachu z teho časa
wjace z nim. 67 Tuž wopraša so Jezus tych dwanaćoch: Chceće tež wy woteńć? 68 Na to
wotmołwi jemu Šiman Pětr: Knježe, hdźe dyrbimy hić? Ty maš słowa wěčneho žiwjenja;
69 a my smy wěrili a póznali: Ty sy Boži swjaty.

1. Kor. 3, 21b–23

IV
21b Wšitko

je waše: 22 njech je Pawoł abo Apolo abo Kefas, njech je swět abo žiwjenje
abo smjerć, njech je nětčiše abo přichodne, wšitko je waše, 23 wy pak sće Chrystusowi,
Chrystus pak je Boži.

5. Mójz. 30, 11–20a

V
11 Přikaznja,

Mójzas rěčeše ludej:
kotruž tebi dźensa přikazuju, njeje za tebje ani
12
přewysoka ani předaloka, wona tež njeje w njebjesach, zo by ty rjekł: Štó chce za nas
do njebjes spěć a ju nam přinjesć, zo bychmy ju słyšeli a činili? 13 Wona tež njeje za
morjom, zo by ty prajił: Štó chce za nas přez morjo jěć a ju nam přiwjezć, zo bychmy ju
słyšeli a činili? 14 Přetož słowo je tebi jara blisko, w twojim erće a we twojej wutrobje, zo
by ty jo činił.
15 Hlej, sym dźensa před tobu połožił žiwjenje a to dobre, smjerć a to złe. 16 Jelizo
posłuchaš na přikaznje Knjeza, swojeho Boha, kiž ći ja dźens přikazuju, zo by Knjeza,
swojeho Boha, lubował a chodźił po jeho pućach a jeho přikaznje, zakonje a prawa
dźeržał, tak budźeš ty žiwy a so přisporiš, a Knjez, twój Bóh, budźe će žohnować
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w kraju, do kotrehož poćehnješ, zo by ty jón wobsydlił. 17 Jelizo pak wotwobroćiš swoju
wutrobu a njeposłuchaš, ale daš so zawjezć, zo so modliš druhim boham a jim słužiš,
18 tak připowědam wam dźensa, zo wy zahinjeće a dołho njewostanjeće w tym kraju, do
kotrehož ty přez Jordan poćehnješ, zo by jón wobsydlił. 19 Njebjesa a zemju bjeru ja
dźens za swědkow: Sym wam žiwjenje a smjerć, žohnowanje a zakleće předpołožił, zo
by sej ty wubrał žiwjenje a žiwy wostał, ty a twoji potomnicy, 20 zo byšće wy Knjeza,
wašeho Boha, lubowali a na jeho hłós słuchali a so k njemu dźerželi.

Přisłowa 3, 1–8

VI
1 Moje

dźěćo, njezabudź mojich kaznjow, a twoja wutroba njech wobchowa moje
přikaznje, 2 přetož wone přinjesu tebi dołhe žiwjenje, dobre lěta a měr; hnada a
swěrnosć njech tebje njewopušćitej. 3 Powěsń moje přikaznje za swoju šiju a napisaj sej
je na taflu swojeje wutroby, 4 tak namakaš přećelnosć a mudrosć před Bohom a
čłowjekami. 5 Dowěr so Knjezej z cyłej wutrobu, a njespušćej so na swój rozum, 6 ale
spominaj na njeho na wšitkich swojich pućach, tak wón će prawje powjedźe. 7 Njeměj so
sam za mudreho, ale boj so Knjeza a wotstup wot złeho. 8 To budźe strowe za twoje
ćěło a twoje kosće wokřewi.
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Žnjowy dźakny swjedźeń
HRONO SWJEDŹENJA
Wšitkich woči čakaja na tebje; a ty dawaš jim jich jědź w prawym času.

psalm 145, 15

MODLITWA
1. Knježe Božo, njebjeski Wótče, kiž sy nam zaso žně dał dom chować, tebje prosymy:
Wostań dale ze swojim žohnowanjom pola nas, zo bychmy stajnje dóstawali, štož je
nam nuzne a trěbne. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je
z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Smilny Božo, ty naš Stworićelo, tebi so z wutroby dźakujemy, zo sy tež lětsa dźěło na
polu a w zahrodach žohnował. Dźensa prosymy će wo to, zo bychu wšitcy ludźo na
zemi wšědny chlěb w dosahacej měrje měli. Přez Jezusa Chrystusa, našeho Knjeza.
Hamjeń.

EPISTOLA
II
w 2. lisće Pawoła na Korintiskich na 9. stawje
6 Štóž

skupje syje, budźe tež skupje žnjeć; a štóž syje w žohnowanju,
budźe tež w žohnowanju žnjeć. 7 Kóždy po woli swojeje wutroby, nic
z njewolu abo z nuzy, přetož Bóh lubuje wjesołeho dawarja. 8 Bóh pak
zamóže činić, zo by mjez wami wša hnada bohaće była, zo byšće
we wšěm přeco dosć měli a hišće bohaći byli na kóždym dobrym
skutku; 9 kaž je pisane: »Wón je rozsywał a dawał chudym; jeho
prawdosć wostanje wěčnje.«
10 Kotryž pak symjo dawa syjerjej a chlěb k jědźi, tón tež wam symjo
da a jo přisporja a da rosć płodam wašeje prawdosće. 11 Tak budźeće
wy bohaći na wšěm, zo byšće dawali w swěrnosći, kotraž přez nas
Bohu dźakowanje přinjese. 12 Přetož słužba tajkeho nakopjenja
njewotpomha sama njedostatkej swjatych, ale je tež nimoměry wulka
w tym, zo so wjele Bohu dźakuja. 13 Přetož za tutu swěrnu słužbu
chwala woni Boha wašeje posłušnosće dla we wuznaću ke
Chrystusowemu ewangelijej a swěrnosće wašeje zhromadnosće dla za
nich a za wšitkich. 14 A w swojej modlitwje za was žedźa woni za wami
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wulkeje Božeje hnady dla, kiž je we was.
jeho njewuprajomnu dobrotu.

15 Bohu

pak budź dźak za
2. Kor. 9, 6–15

SĆENJE
I
pola Lukaša na 12. stawje

[13 Něchtó z luda rjekny Jezusej: „Mištrje, praj mojemu bratrej, zo by
wón ze mnu namrěwstwo dźělił.“ 14 Wón pak praji jemu: „Čłowječe, štó
je mje postajił za sudnika abo za dźělerja namrěwstwa?“ a]
15 Jezus rjekny ludej: „Kedźbujće a hladajće so wšeho łakomstwa,
přetož nichtó njeje žiwy přez to, zo ma wjele kubłow.“
16 A wón praješe jim přirunanje a rjekny: „Běše bohaty muž, teho polo
běše derje přinjesło. 17 A wón při sebi mysleše a rjekny: Što mam ja
činić? Nimam ničo, hdźež bych swoje płody nahromadźił. 18 A praji: To
chcu činić: Swoje bróžnje chcu wottorhać a wjetše natwarić a do nich
swoje cyłe žito a swoje kubła hromadźić 19 a chcu swojej duši prajić:
Luba duša, ty maš wulki skład na wjele lět, měj nětk pokoj, jěs, pij a
budź dobreje mysle! 20 Ale Bóh praji jemu: Ty błaznje! W tutej nocy
budźe so twoja duša wot tebje žadać; a komu budźe potom słušeć,
štož sy ty sebi nahromadźił? 21 Tak dźe so temu, kiž sebi pokłady
nahromadźi a njeje bohaty pola Boha.“

Lukaš 12, [13–14] 15–21

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Jezaja 58, 7–12

III
7 Łamaj

swój chlěb z hłódnym, a kiž w hubjenstwje bjez třěchi su, wjedź do domu. Hdyž
naheho widźiš, woblěkaj jeho a njewotwobroć so wot swojeho ćěła a kreje. 8 Potom
budźe twoje swětło schadźeć kaž rańše zerja, a twoje wustrowjenje chětře pokroči, a
twoja prawdosć póńdźe před tobu, a krasnosć Knjeza poćehnje za tobu. 9 Potom
budźeš ty wołać, a Knjez ći wotmołwi. Hdyž budźeš ty wołać, budźe wón prajić: Hlej, tu
sym. Jelizo nikoho w swojej srjedźiznje njepotłóčiš a z porstom njepokazuješ a zlě
njerěčiš, 10 ale hłódnemu swoju wutrobu namakać daš a nasyćiš bědneho, potom budźe
schadźeć twoje swětło póćmje, a twoja ćma budźe kaž połdnje. 11 A Knjez budźe će
stajnje přewodźeć a nasyćeć w suchoće a twoje kosće posylnjeć. A ty budźeš kaž
powodźena zahroda a kaž wódne žórło, kotremuž nihdy wody njepobrachuje. 12 A přez
tebje ma so znowa natwarić, štož je dołho puste ležało; a ty natwariš znowa, štož je so
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w dawnym času załožiło; a budźeš rěkać: »Zamurjowar dźěrow a wuporjedźer pućow,
zo bychu tam bydlić móhli.«

1. Tim. 4, 4–5

IV
4 Štož

je Bóh stworił, je dobre, a ničo njesmě so zaćisnyć, štož so z dźakowanjom
přijimuje; 5 přetož to so poswjeći přez słowo Bože a přez modlitwu.

Matej 6, 19–23

V
19 Njenahromadźće

Jezus wučeše swojich wučomnikow a praji:
sej pokładow na zemi,
hdźež mole a zerzawc je skaža a hdźež paduši so załamaja a kradnu. 20 Nahromadźće
pak sebi pokłady w njebjesach, hdźež ani mole ani zerzawc je njeskaža a hdźež paduši
so njezałamaja ani njekradnu. 21 Přetož hdźež je twój pokład, tam je tež twoja wutroba.
22 Wóčko je swěca ćěła. Budźe-li twoje wóčko čiste, budźe twoje cyłe ćěło swětłe; 23 Jeli pak twoje wóčko złe, budźe twoje cyłe ćěło ćmowe. Je-li pak swětło, kotrež je we tebi,
ćma je, kak wulka budźe potom ćma!

Hebr. 13, 15–16

VI
15 Přinjesće

nětk přez Chrystusa Bohu kóždy čas chwalbny wopor, to je płód hubow,
kotrejž jeho mjeno wuznawatej. 16 Dobrotu wopokazać a z druhimi dźělić njezapomńće,
přetož tajke wopory spodobaju so Bohu.
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Kermuša
HRONO SWJEDŹENJA
Kak lubozne su twoje wobydlenja, Knježe Cebaot. Moja duša žada sebi a jej chce so
Knjezowych předdworow. Moje ćěło a duša zwjeseli so w žiwym Bohu.

psalm 84, 2–3

MODLITWA
1. Njebjeski Wótče, kiž sy nam dotal dał w tutym domje swoje słowo słyšeć a sy sej
takle swoju wosadu natwarił, tebje prosymy: Škitaj nas a našich potomnikow před
wopačnej Božej słužbu a wotstań dale mjez nami ze sakramentomaj a ze swojim
słowom. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe Božo, wot załoženja tuteho Božeho doma wozjewi so w nim poselstwo wo
twojej smilnosći. Škitaj tute swjate městno, zo bychmy tež my a naši potomnicy twoje
słowo słyšeli, jo wobchowali a po nim žiwi byli. Tebi budź česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

EPISTOLA
II
w Zjewjenju Jana na 21. stawje
1 Widźach

nowe njebjo a nowu zemju, přetož prěnje njebjo a prěnja
zemja běštej zašłej, a morjo wjace njeběše. 2 A widźach swjate město,
nowy Jerusalem, wot Boha z njebja dele přińć, přihotowane kaž
wupyšena njewjesta za swojeho muža. 3 A słyšach wulki hłós wot
tróna, kotryž rěčeše: Hlej, Boža hěta pola čłowjekow! A wón budźe při
nich bydlić, a woni budźa jeho lud, a wón sam, Bóh z nimi, budźe jich
Bóh; 4 a Bóh zetrěje wšitke sylzy z jich wočow, a smjerć wjace
njebudźe, ani zrudoba ani wołanje ani bolosć wjace njebudźe, přetož
to prěnje je zašło. 5 A kiž na trónje sedźeše, rjekny: Hlej, wšitko činju
nowe!

Zjew. Jana 21, 1–5a
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SĆENJE
I
pola Lukaša na 19. stawje
1 Jezus

přińdźe do Jericha a dźěše přez njón. 2 A hlej, běše muž
z mjenom Cacheus, a tutón běše wyši cłownik a bě bohaty. 3 A wón
žadaše sej Jezusa wohladać, štó by wón był, a njemóžeše před ludom,
přetož běše małeje postawy. 4 A wón běžeše doprědka a zalěze na
lěsny figowc, zo by jeho widźał, přetož tam měješe wón nimo hić. 5 A
hdyž Jezus přińdźe k městnu, pohladny horje a rjekny jemu:
„Cacheuso, zalěz ruče dele, přetož dyrbju dźensa w twojim domje
wostać.“ 6 A wón zalěze ruče dele a přija jeho z wjeselom. 7 Jako woni
to widźachu, mórkotachu wšitcy a prajichu: „Pola hrěšnika zańdźe wón
na hospodu.“ 8 Cacheus pak přistupi a rjekny Knjezej: „Hlej, Knježe,
połojcu swojich kubłow dam chudym, a sym-li někoho zjebał, dam to
štyri króć wróćo.“ 9 Jezus pak praji jemu: „Dźensa je so tutemu domej
zbože dóstało, přetož tež wón je Abrahamowy syn. 10 Přetož Syn
čłowjeka je přišoł, zo by pytał a zbóžne sčinił, štož je zhubjene.“

Lukaš 19, 1 – 10

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Mark 4, 30–32

III
30 Jezus

praji: Z čim chcemy Bože kralestwo přirunać a z kajkim přirunanjom chcemy jo
předstajić? 31 Wono je kaž žonopowe zorno. Hdyž so wusyje na rolu, je najmjeńše
mjezy wšitkimi symjenjemi na zemi; 32 hdyž pak je wusyte, tak schadźa a budźe wjetše
dyžli wša zelina a přinjese wulke hałuzy, tak zo móža ptaki pod njebjom pod jeho
chłódkom hnězdźić.

Jozua 24, 14–16

IV
14 Bojće

Jozua rjekny wšemu ludej:
so Knjeza a słužće jemu swěrnje a čestnje a
wostajće přibohow, kotrymž su waši wótcojo słužili na tamnej stronje Eufrata a
w Egyptowskej, a słužće Knjezej. 15 Jelizo so wam njespodoba Knjezej słužić, tak
wuzwolće sebi dźensa, komuž chceće słužić: přiboham, kotrymž su waši wótcojo słužili
na tamnej stronje rěki, abo amoritskim přiboham, w kotrychž kraju bydliće. Ja pak a mój
dom chcemoj Knjezej słužić. 16 Tuž wotmołwi lud a praji: To so njestań, zo bychmy
Knjeza wopušćili a druhim boham słužili!

Jezaja 66, 1–2
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V
1 Tak

praji Knjez: Njebjesa su mój trón a zemja je podnožk mojeju nohow! Kajki je to
dom, kotryž móhli wy mi twarić, abo kajke je městno, hdźež dyrbjał ja wotpočować?
2 Moja ruka je wšitko sčiniła, štož je, praji Knjez. Ja pak pohladam na bědneho a na
teho, kotryž je rozłamaneho ducha a kotryž so boji mojeho słowa.

Hebr. 8, 1–6

VI
1 To

hłowne, wo čimž rěčimy, je to: My mamy tajkeho wyšeho měšnika, kiž sedźi
k prawicy stoła majestosće w njebjesach 2 a je słužowny při swjatnicy a při prawym
stanje, kotryž je Knjez postajił a nic čłowjek. 3 Přetož kóždy wyši měšnik je postajeny, zo
by přinjesł dary a wopory. Tehodla dyrbi tež wón něšto měć, štož by woprował. 4 Hdy by
na zemi był, njeby měšnik był, dokelž tam su hižo měšnicy, kotřiž po zakonju dary
wopruja. 5 Woni słuža znamjenju a sćinej njebjeskich kubłow; kaž Mójzas bójski přikaz
dósta, hdyž dyrbješe stan natwarić (2. Mójzasa 25, 40): »Hladaj«, rjekny wón, »zo by
wšitko činił po tym přikładźe, kotryž je so tebi na horje pokazał.«
6 Nětk pak je wón wyše zastojnstwo dóstał, kaž je wón tež srědnik lěpšeho wotkazanja,
kotrež je na lěpše slubjenja złožene.
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Reformaciski swjedźeń
HRONO SWJEDŹENJA
Žadyn druhi zakład njemóže nichtó połožić chiba tón, kiž je połoženy, kotryž je Jezus
Chrystus.

1. Kor. 3, 11

MODLITWA
1. Wšehomócny, smilny Božo, zdźerž nas we swojim słowje a pomhaj nam, zo bychmy
je prawje spóznali, po nim cyrkej a swoje žiwjenje wobnowili a tebje česćili we wěrje a
w lubosći. Přez našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, twojeho Syna, kiž je z tobu a
ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
2. Knježe, naš Božo, přez swoje słowo zdźeržiš a wjedźeš cyrkej. Tebje prosymy, zo by
ju wobnowił, hdyž so wot tebje zdaluje, a jej dał jednotu we wěrje. Přez Jezusa
Chrystusa, kotremuž budź z tobu a ze swjatym Duchom česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.

EPISTOLA
II
w lisće Pawoła na Romskich na 3. stawje
21 Nětk

pak je bjez pomocy zakonja prawdosć zjewjena, kotraž před
Bohom płaći, a je wobswědčena přez zakoń a profetow. 22 Ja pak rěču
wo prawdosći před Bohom, kotraž přińdźe přez wěru do Jezusa
Chrystusa k wšitkim, kotřiž wěrja. 23 Přetož tudy njeje žaneho rozdźěla:
wšitcy su hrěčnicy a nimaju chwalby, kotruž dyrbjeli před Bohom měć.
24 A budźa bjez zasłužby wusprawnjeni z jeho hnady přez wumóženje,
kotrež je so přez Chrystusa Jezusa stało. 25 Jeho je Bóh za wěru
postajił jako pokutu w jeho kreji, zo by wón tu prawdosć wopokazał,
kotraž před nim płaći, z tym zo hrěchi spušći, kotrež běchu so prjedy
stałe w času jeho sćerpliwosće, 26 zo by w nětčišim času wopokazał
swoju prawdosć, zo je sam sprawny a wusprawnił teho, kiž je we wěrje
do Jezusa.
27 Hdźe wostanje chwalba? Wona je wuzamknjena. Přez kotry zakoń?
Přez zakoń skutkow? Ně, ale přez zakoń wěry. 28 Přetož my mamy za
to, zo budźe čłowjek prawy bjez skutkow zakonja, jenož přez wěru.

Rom. 3, 21–28
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SĆENJE
I
pola Mateja na 5. stawje
1 Jako

Jezus lud wuhlada, dźěše na horu a so sydny; a jeho
wučomnicy přistupichu k njemu. 2 A wón wotewrě swój ert a rěčeše:
3 “Zbóžni su, kiž su duchownje chudźi, přetož jich je njebjeske
kralestwo. 4 Zbóžni su, kiž su zrudni, přetož woni budźa troštowani.
5 Zbóžni su, kiž su ćicheje mysle, přetož woni budźa zemju
wobsedźeć. 6 Zbóžni su, kiž su hłódni a lačni po prawdosći, přetož
woni budźa nasyćeni. 7 Zbóžni su, kiž su smilni, přetož woni smilnosć
dóstanu. 8 Zbóžni su, kiž su čisteje wutroby, přetož woni budźa Boha
widźeć. 9 Zbóžni su, kiž su měrni, přetož woni budźa Bože dźěći
mjenowani. 10 Zbóžni su, kiž su prawdosće dla přesćěhani, přetož jich
je njebjeske kralestwo. [ 11 Zbóžni sće, hdyž was ludźo mje dla hanja a
přesćěhuja a wšo móžne złe přećiwo wam rěča, hdyž z tym łža.
12 Budźće wjeseli a troštowani; to so wam w njebjesach derje zapłaći.
Přetož tak su přesćěhali profetow, kiž su před wami byli.“]

Matej 5, 1–10 [11–12]

PRĚDOWANSKE TEKSTY
Matej 10, 26b–33

III
Jezus rěčeše swojim wučomnikam:
26 Ničo njeje zakryte, štož by so njewotkryło, a ničo njeje potajne, štož by so njezhoniło.
27 Štož wam praju póćmje, to prajće na swětle, a štož so wam praji do wucha, prědujće
na třěchach. 28 A njebojće so tych, kiž ćěło morja, dušu pak morić njemóža; ale bojće so
skerje teho, kiž móže ćěło a dušu w heli skazyć. 29 Njepředawatej so dwaj wroblej za
pjenježk? A ani jedyn z njeju njepadnje na zemju bjez wole wašeho Wótca. 30 Nětk pak
su tež waše włosy na hłowje wšitke zličene. 31 Tehodla njebojće so; wy sće lěpši dyžli
wjele wroblow. 32 Štóž so nětk ke mni wuznawa před čłowjekami, teho tež ja wuznaju
před swojim njebjeskim Wótcom. 33 Štóž pak mje zaprěwa před čłowjekami, teho tež ja
zaprěju před swojim Wótcom, kiž je w njebjesach.

Gal. 5, 1–6

IV
1 Do

swobody je nas Chrystus wuswobodźił! Tehodla stejće kruće a njedajće so znowa
do kwakle wotročstwa zapřahnyć. 2 Hlej, ja, Pawoł, praju wam: Daće-li so wobrězać,
njebudźe wam Chrystus ničo wušne. 3 A zaso wobswědču ja kóždemu čłowjekej, kiž so
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da wobrězać, zo je wón winowaty cyły zakoń dźeržeć. 4 Wy sće Chrystusa zhubili, kotřiž
chceće přez zakoń prawi być, a sće z hnady wupadnyli. 5 Přetož čakamy w Duchu přez
wěru na prawdosć, kotrejež mamy so nadźijeć. 6 Přetož w Chrystusu Jezusu njepłaći ani
wobrězanje ani njewobrězanje, ale wěra, kotraž je dźěława přez lubosć.

Jezaja 62, 6–7. 10–12

V
6 Ow

Jerusalemje, ja sym stražnikow na twoje murje postajił, kotřiž njesmědźa cyły dźeń
a cyłu nóc mjelčeć. Kotřiž dyrbiće Knjeza pominać, bjez teho zo sebi pokoj popřejeće,
7 njedajće jemu pokoja, doniž wón Jerusalem zaso njepostaji a jón njestaji ke chwalbje
na zemi!
10 Dźiće, dźiće přez wrota! Přihotujće ludu puć! Čińće šćežku, čińće šćežku, zezběrajće
kamjenje! Pozběhńće znamjo za ludy! 11 Hlej, Knjez da jo słyšeć hač do kónca zemje:
Prajće cionskej dźowce: Hlej, twoje zbože přińdźe! Hlej, štož je wón dobył, je při nim, a
štož je sej nabył, chodźi před nim! 12 Jich budźa mjenować »swjaty lud_«, »wumóženi
Knjeza«, a tebi budźa rěkać »pytane_« a »njewopušćene město«.

Fil. 2, 12–13

VI
12 Moji

lubi, – kaž sće přeco posłušni byli, nic jeno w mojej přitomnosći, ale nětk tež
wjele bóle w mojej njepřitomnosći –, dźěłajće, zo byšće zbóžni byli, z bojosću a
třepotajo. 13 Přetož Bóh je, kiž we was skutkuje woboje, wolu a tež dokonjenje, po
swojim spodobanju.
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Cyrkwinske modlitwy
1.
Wšehomócny, smilny Božo,
tebje prosymy, zo by swoju cyrkej wjedł a škitał.
Budź ze wšěmi, kiž jej słuža,
a wobnow swój lud.
Daj swojemu słowu přiběrać,
zo by rostła wěra
a lubosć přiběrała
pola nas a po cyłym swěće.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
Dawaj mudrosć wšitkim,
kotřiž noša zamołwitosć mjez ludami,
zo wužiwaja móc, kiž je jim dowěrjena,
po twojej woli,
zo so staraja wo prawo,
zo słuža měrej a zachowanju twojeje stwórby.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
Wostań ze swojim měrom w našich domach,
skruć wšitke mandźelstwa,
žohnuj wukubłanje dźěći
a daj wšemu sprawnemu dźěłu dobre poradźenje.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
Pomhaj chudym a chorym,
troštuj wšitkich zrudźenych,
posylń tych, kiž su w nuzy a w spytowanjach,
wosebje tych, kiž so wěrnosće dla přesćěhuja,
a wjedź nas wšitkich
z tuteho žiwjenja do swojeje wěčneje krasnosće.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
Wusłyš nas w swojej lubosći
přez Jezusa Chrysta, našeho Knjeza.
Hamjeń.
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2.
Wěčny Božo, luby Wótče, tebi so dźakujemy za twoju swěru, za to, zo nam žiwjenje
dawaš a zo nas přez Chrystusa wołaš k sebi. Tež dźensa smy wjesołe poselstwo
słyšeli. Tebje prosymy:
Wuchowaj nam dale słowo a sakramentaj. Žohnuj našeho biskopa a wšitkich, kotrymž
je wjednistwo našeje cyrkwje a słužba we wosadach dowěrjena. Žohnuj wozjewjenje
ewangelija po cyłym swěće a wšitke skutki podpěraceje lubosće. Pomhaj tam, hdźež je
cyrkej přesćěhowana. Wjedź nas křesćanow hromadźe.
Zwarnuj nas před wójnu a katastrofami. Daj wšitkim, kotřiž knježa, zo bychu swoju móc
wužiwali za měr a sprawnosć. Žohnuj našu wosadu a wšitkich, kotřiž tu bydla. Dawaj
našim swójbam pokoj. Zdźerž mandźelskich w swojej lubosći. Žohnuj naše dźěło
w domje a w powołanju.
Tebi poručimy wšitkich wosamoćenych, skřiwdźenych a potłóčowanych. Daj chorym
strowotu a měr mrějacym. Pomhaj kóždemu w jeho nuzy. Daj, zo smy žiwi w twojej
bojosći, wumrějemy w twojej hnadźe, wotpočujemy w twojim měrje, z rowa stanjemy
přez twoju móc a namrějemy wěčne žiwjenje přez Jezusa Chrystusa, twojeho Syna.
Hamjeń.
3.
Dźěl A

powšitkownje
Wěčny Božo, smilny Wótče, tebi so dźakujemy, zo sy nam dał swoje słowo. Tebje
prosymy:

dale pod dźěl B

Adwent
Tebi so dźakujemy, smilny Božo, zo sy swojeho Syna Jezusa Chrystusa pósłał do
našeho swěta. Tebje prosymy: Pomhaj nam, zo tute poselstwo z wjeselom słyšimy a so
w twojim Duchu přihotujemy na hody.

dale pod dźěl B

Hody
Knježe Božo, njebjeski Wótče, tebi so dźakujemy, zo je twój Syn jako čłowjek k nam na
zemju přišoł. Daj nam swojeho Ducha, zo w tym znamjo twojeje lubosće spóznajemy a
zo na prawe wašnje hody swjećimy.

dale pod dźěl B
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Silwester/Nowe lěto
Wěčny Božo, smilny Wótče, tebi so dźakujemy za wšitku swěru a smilnosć, z kotrejž sy
nas přewodźał w zańdźenym lěće. Zdźerž nam tež w nowym lěće swoju lubosć, daj
nam wodawanje a měr.

dale pod dźěl B

Třoch kralow a njedźele po Třoch kralach
Wšehomócny, smilny Božo, tebi so dźakujemy, zo sy krasnosć swojeho Syna Jezusa
Chrystusa wozjewił po cyłej zemi, přez kotrehož sy nas powołał z ćmy do swojeho
swětła. Tebje prosymy:

dale pod dźěl B

Póstny čas
Knježe Božo, njebjeski Wótče, tebi so dźakujemy, zo sy swojeho Syna nas dla do
smjerće dał. Spožč nam, zo njesłyšimy poselstwo wo křižu podarmo, ale zo wostanjemy
při tebi w žiwjenju a w smjerći.

dale pod dźěl B

Jutry a jutrowny čas
Wšehomócny Božo a Wótče, tebje chwalimy, zo sy Jezusa Chrystusa zbudźił
z mortwych. Žohnuj wšitkich, kotřiž (dźensa) jeho zrowastawanje swjeća. Pomhaj nam,
zo dóńdźemy po tutym času k našemu žiwemu Knjezej, kotremuž so nětko hižo
dowěrimy.

dale pod dźěl B

Bože spěće
Smilny Wótče, wšehomócny Božo, tebje chwalimy, zo sy powyšił swojeho Syna Jezusa
Chrystusa nad cyły swět. Ze wšěmi wěriwymi modlimy so k njemu, kotrehož knjejstwo
nima žaneho kónca.

dale pod dźěl B

Swjatki
Božo a Wótče, chwaleny budź, zo sy napjelnił japoštołow ze swojim Duchom a sy sej
załožił swoju wosadu na zemi. Spožč tež nam swjateho Ducha a wobnow cyłu swoju
cyrkej.

dale pod dźěl B
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Swjata Trojica
Wěčny Božo: Tebi so dźakujemy, zo sy so nam zjewił jako Wótc a Syn a swjaty Duch.
Zdźerž nas w prawej wěrje, doniž so nam twoje potajnstwo njewuswětli, a my tebje
widźimy wot wobliča k wobliču.

dale pod dźěl B

Žnjowy dźakny swjedźeń
Tebi so dźakujemy, luby Wótče w njebjesach, zo sy nam tež w tutym lěće dał naš
wšědny chlěb. Daj nam spóznać, zo su płody z polow a zahrodow twój dar, kotryž
mamy wužiwać po twojej woli.

dale pod dźěl B

Reformaciski swjedźeń
Tebje chwalimy, wšehomócny, smilny Božo, zo sy cyrkwi w času reformacije bibliske
poselstwo znowa wotkrył. Dźakujemy so tebi, zo so wone tež nam w maćernej rěči
prěduje.

dale pod dźěl B

Pokutny dźeń
Smilny Božo, přez Jezusa Chrystusa sy nam slubił hnadu a wodawanje. Před tobu
wuznawamy swoju winu. Twoje słowo njejsmy wobkedźbowali a twoje kaznje smy
přestupili. Wodaj nam Chrystusa dla a wjedź nas k prawej pokuće.

dale pod dźěl B

Kónc cyrkwinskeho lěta, smjertna njedźela
Wěčny Božo a Wótče, ty wostanješ, kajkiž sy, my pak smy zachodni čłowjekojo a
dyrbimy wumrěć. Daj nam nadźiju na njebjesku zbóžnosć po slubjenju swojeho Syna
Jezusa Chrystusa.

dale pod dźěl B

Dźěl B
Zdźerž nam prědowanje swojeho słowa, wosebje w našej maćernej rěči, a prawe
wužiwanje swjateju sakramentow. Žohnuj našeho biskopa. Daj našim wosadam
swěrnych pastyrjow. Posylń křesćanstwo k lubosći w słowje a skutku.
Dawaj mudrosć a sprawnu mysl tym, kiž knježa w našim kraju. Žohnuj wšitke
prócowanja wo měr a wobaraj wójnam po cyłym swěće. Žohnuj tež naše wsy (tute
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město) a wšitkich, kotřiž tu bydla a dźěłaja. Budź ze
mandźelstwach a swójbach.

swojim měrom w našich

wot njedźele Rogate hač do žnjoweho dźakneho swjedźenja:

Daj dobre wjedro za płody na polu a w zahrodach. (Pósćel nam trěbny dešćik, słónco a
ćopłotu.)
Nasyć wšitkich hłódnych a troštuj zrudnych. Daj bjezdźěłnym namakać dźěło. Posylń
chorych a smil so nad tymi, kotrychž kónc so přibližuje. Tole prosymy přez Jezusa
Chrystusa, kotryž je z tobu a ze swjatym Duchom žiwy a knježi wot wěčnosće hač do
wěčnosće. Hamjeń.
4.
Wšehomócny, wěčny Božo:
Napjelń cyłu cyrkej z duchom wěrnosće,
zo su wšitcy, kiž do tebje wěrja,
jedni pod twojim słowom
a žiwi w twojej lubosći.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
Smil so nad tymi, kiž cyrkej nawjeduja,
twoje słowo prěduja a sakramenty wudźěluja.
Wotewri naše wutroby,
zo twoje słowo dobru rolu namaka.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
Škitaj naš kraj a tych, kotřiž knježa,
zo bychmy w měrje žiwi byli.
Žohnuj prócowanja lěkarjow a wšitkich,
kiž słuža blišemu w domje a powołanju.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
Troštuj a posylń wšitkich,
kiž su w tutym zachodnym žiwjenju
w ćěsnosćach a nuzach
a ćerpja chorosćow a njezbožow dla.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
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Před tobu spominamy na tych,
kiž hižo wotpočuja w twojim měrje;
spožč nam wšěm, kiž so tebi dowěrimy,
zo wuhladamy wěčne swětło.

Liturg: Tebje prosymy zhromadnje:
Wosada: Knježe, smil so.
Zhromadnje modlimy so k tebi: Wótče naš ...
5.
Wšehomócny Knježe, smilny Wótče: Ze wšitkich ludow sy sej wuzwolił swoju cyrkej,
lud, kiž so tebi dowěrja. Tež naš serbski lud je twoje słowo słyšał. Dźakujemy so tebi, zo
sy nam přeco zaso pastyrjow a wučerjow powołał, kiž su twoje poselstwo wozjewili. Daj
nam tež dale swoje słowo w serbskej rěči a prawe wužiwanje sakramentow.
Žohnuj wšitke sprawne prócowanja wo dobre zrjadowanje našeho žiwjenja. Daj
wyšnosći mudrosć a zamołwitosć. Tež tych, kiž noša zamołwitosć w serbskim žiwjenju,
rozswěć ze swojim Duchom. Žohnuj wšitke sprawne prócowanja wo zdźerženje našeje
rěče a wěry.
K tebi modlimy so za tych, kiž njemóžeja do Božeho doma přińć, dokelž su stari abo
chori. Budź tež pola tych, kiž ćerpja pod druhimi duchownymi a ćělnymi nuzami. Wšitko
zemske je zachodne, ty sam sy wěčny. W tutej nadźiji daj nam wostać dźensa a kóždy
čas. Hamjeń.
6.
Swěrny Božo a Wótče, tebi so dźakujemy, zo sy w Jezusu Chrystusu rozswěćił swoje
swětło nad nami. W dowěrje na twoju smilnosć prosymy će:
Daj, zo swěći swětło twojeje wěrnosće do našeje ćmy. Dawaj móc tym, kiž maja
wosebite ćeže njesć. Wšitkich sprócnych a wobćeženych wuswobodź wot starosćow a
ćežow. Wšitkich žarowacych troštuj ze swojim słowom.
Tebje prosymy za cyrkej po cyłym swěće. Twoje swětło njech jej pokazuje prawy puć.
Skruć a posylń přez swjateho Ducha našu wěru a daj lubosći rosć mjez nami. Powołuj
dobrych sobudźěłaćerjow za cyrkej a za diakoniju. Wobnow tež mjez nami wolu
k słužbje w duchu lubosće.
Knježe, wjele ludźi twoje swětło njeznaje. Daj prědarjam, diakonam a nam wšitkim, zo
twoje słowo tak wozjewimy, zo so wutroby wotewrja. Spožč nam lubosć, zo ze swojim
žiwjenjom twoju lubosć wobswědčimy a tamnych na twoju lubosć pokazamy. Ćicho
spominamy před tobu na čłowjekow, kiž našu próstwu wosebje trjebaja.
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Ćicha modlitwa
Smilny Wótče, dźakujemy so tebi, zo nas słyšiš a nas wusłyšiš. Tebi budź česć a
chwalba wot wěčnosće hač do wěčnosće. Hamjeń.
7.
Knježe Božo, njebjeski Wótče, k tebi so modlimy, přetož twoja lubosć je
njedowuslědźena a dobre su twoje puće. Hačrunjež smy so wotwobroćili wot tebje, sy ty
w Jezusu Chrystusu k nam přišoł. Hačrunjež je swět wotpokazał twoju lubosć, sy ty
postajił křiž swojeho Syna jako znamjo swojeje lubosće. Pomhaj nam, twoju lubosć
přiwzać a wšědnje žiwi być z twojeho wodawanja.
Dokelž nam přez Chrystusowy křiž swój měr dawaš, tak daj, zo smy tež my w pokoju
žiwi a zo su wosady dobre znamjo twojeho měra. Zbudź we nas lubosć, zo so
mjezsobu podpěramy a sej pomhamy.
Wosebje pak daj tym swoju lubosć nazhonić, kiž ćerpja. Pomhaj chorym, hłódnym,
bjezdźěłnym, samotnym, zadwělowanym a wopušćenym. Daj nam swojeho Ducha, zo
na nich njezabudźemy, ale jim pomhamy po swojich móžnosćach.
Posylń wšitkich, kotřiž noša zjawnu zamołwitosć, zo so z cyłej mocu zasadźuja za dobro
jim dowěrjenych čłowjekow a zo wužiwaja swoju móc za sprawnosć, za měr a za
zdźerženje stwórby.
Božo wšeho měra, Wótče wěčneje lubosće, wusłyš naše próstwy a daj nam swój měr
přez Jezusa Chrystusa, swojeho Syna. Hamjeń.
8.
Knježe Božo, naš Wótče, ty sy swět stworił, ty sy Knjez našeho žiwjenja a sy Knjez nad
našim časom. Dźakujemy so tebi za měr zańdźeneje nocy a za swětło noweho dnja.
Daj swoje swětło wšitkim čłowjekam na zemi. Rozswěć tych, kiž maja wosebitu
zamołwitosć za zhromadne žiwjenje čłowjekow. Daj wěrje přiběrać.
Knježe Jezuso Chrystuso, ty sy swětło swěta, kotrež nas rozswěći, ty sy wěrnosć, kiž
nas wjedźe, a lubosć, kiž nas wobnowja. Ty znaješ nuzu a hrěch našeho swěta, ty
znaješ tež nas. Zdźerž nas w swojej lubosći. Njedaj nam zabyć na tych, kotřiž twoju
lubosć wosebje trjebaja, na tych, kiž su žiwi w starosćach a w bolosćach, w strachu a
hrěchu. Daj lubosći přiběrać.
Swjaty Ducho, ty wjedźeš cyrkej po Božej woli, ty dawaš dary temu, kiž so tebi dowěri,
ty troštuješ zrudźenych, ty wjedźeš do wěčneho žiwjenja. Škitaj swoju cyrkej a naše
wosady. Daj nam spóznać, zo njeje naš zachodny swět to poslednje a zo namakamy
wumóženje jenož přez Boha sameho. Daj nadźiji přiběrać.
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Tebi, trojjeničkemu Bohu, budź česć a chwalba wot wěčnosće hač do wěčnosće.
Hamjeń.
9.
Modlmy so zhromadnje ke Knjezej:
wo měr, kotryž přińdźe wot Chrystusa,
wo zbóžnosć za naš cyły swět,
wo rozšěrjenje ewangelija mjez ludami,
wo zdźerženje cyrkwje a wo jeje jednotu,
za tutu cyrkej a za wšitkich, kiž do njeje chodźa,
za našeho biskopa a za wšitkich, kotřiž maja zastojnstwo w cyrkwi,
za zdźerženje prědowanja w serbskej rěči,
prošmy Knjeza:

farar z wosadu: Knježe, smil so.
Modlmy so za wšitkich, kiž maja zjawnu zamołwitosć,
zo by Knjez jim pomhał a jich wjedł w jich rozsudach,
wo žiwjenje w swobodźe a prawdosći, we wěrje a w lubosći,
wo Bože žohnowanje za naše dźěło,
wo dobre wjedro za płody na polu (za žně) a wo čistosć powětra,
wo dobre wukubłanje našeje młodźiny,
wo lubosć mjez mandźelskimi,
prošmy Knjeza:

farar z wosadu: Knježe, smil so.
Modlmy so za wšitkich, kotřiž su po puću,
za chudych, wosamoćenych a jatych,
za chorych a mrějacych,
zo bychu wot stracha a nuzy wumóženi byli,
wo naš zbóžny kónc w dowěrje na Chrystusa
prošmy Knjeza:

farar z wosadu: Knježe, smil so.
Staraj so hnadnje wo nas, zdźerž a wuchowaj nas,
Wótče a Syno a swjaty Ducho,
nětko a kóždy čas.
Hamjeń.
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10.

Wosada spěwa Kyrie po znatych melodijach, hlej EG 789.6 a 178; dalše próstwy su
móžne.
Rozswěć swój měr mjez nami
a wuswobodź nas w swojej lubosći,
Knježe, prosymy će: Kyrie eleison.
Za wšitkich křesćanow po cyłej zemi
prosymy će: Kyrie eleison.
Za wšitkich, kotřiž w twojej cyrkwi słuža,
prosymy će: Kyrie eleison.
Za wšitkich jatych a wšitke wopory potłóčowanja
prosymy će: Kyrie eleison.
Za wšitkich ćerpjacych a poniženych,
za wšitkich, kiž trjebaja pomoc a smilnosć,
prosymy će: Kyrie eleison.
Za nas, kiž smy tu zhromadźeni,
zo sej mjez sobu pomhamy,
prosymy će: Kyrie eleison.
Zo bychmy wuswobodźeni wot winy byli,
tebi a sej mjez sobu dowěrili,
prosymy će: Kyrie eleison.
Zo puće pytamy, bohatstwo zemje
sprawnje mjez sobu dźělić,
prosymy će: Kyrie eleison.
Zo w zhromadnosći ze wšitkimi wěrjacymi
namakamy nadźiju a zmužitosć,
prosymy će: Kyrie eleison.
Zo bychmy skónčnje dóšli do twojeho kralestwa,
prosymy će: Kyrie eleison.
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1, 15–18

swjedźeń Třoch kralow

III

1, 17

2. po Třoch kralach

hrono

1, 19–23 (24–28)

4. adwent

V

1, 29–34

1. po Třoch kralach

V

1, 35–42

5. po swjatej Trojicy

III

1, 43–51

2. po hodźoch

III

2, 1–11

2. po Třoch kralach

I

2, 13–22

10. po swjatej Trojicy

III

3, 1–8 (9–15)

swjedźeń swjateje Trojica

I

3, 14b. 15

Palmarum

hrono

3, 16

ćichi pjatk

hrono

3, 16–21

patoržica

III

3, 31–36

1. dźeń hodow

V

4, 5–14

3. po Třoch kralach

V

4, 19–26

2. dźeń swjatkow

V

4, 46–54

3. po Třoch kralach

III

5, 1–16

19. po swjatej Trojicy

V

5, 39–47

1. po swjatej Trojicy

III

6, 1–15

7. po swjatej Trojicy

I

6, 30–35

7. po swjatej Trojicy

III

6, 47–51

Lätare

V

6, 55–65

Lätare

III

6, 66–69

konfirmacija

III

7, 14–18

2. po hodźoch

V

7, 28–29

patoržica

V

7, 37–39

Exaudi

III

8, 3–11

4. po swjatej Trojicy

V

8, 12–16

2. dźeń hodow

III

8, (21–26a) 26b–30

Reminiszere

V
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8, 31–36

zakónčenje stareho lěta

V

9, 1–7

8. po swjatej Trojicy

V

9, 35–41

17. po swjatej Trojicy

V

10, 11a. 27–28a

Miserikordias Domini

hrono

10, 11–16 (27–30)

Miserikordias Domini

I

11, 1 (2) 3. 17–27 (41–45)

16. po swjatej Trojicy

I

11, 47–53

Judika

V

12, 12–19

Palmarum

I

12, 20–26

Lätare

I

12, 24

Lätare

hrono

12, 32

Bože spěće

hrono

Exaudi

hrono

12, 34–36 (37–41)

poslednja po Třoch kralach

V

12, 44–50

1. po hodźoch

V

13, 1–15 (34–35)

zeleny štwórtk

I

14, 1–6

Nowe lěto

III

14, 15–19

Exaudi

V

14, 23–27

1. dźeń swjatkow

I

15, 1–8

Jubilate

I

15, 9–12 (13–17)

21. po swjatej Trojicy

V

15, 16a

konfirmacija

hrono

15, 18–21

23. po swjatej Trojicy

III

15, 26–27. 16, 1–4

Exaudi

I

16, 5–15

1. dźeń swjatkow

III

16, 16 (17–19) 20–23a

Jubilate

III

16, 23b–28 (29–32) 33

Rogate

I

17, 1(2–5) 6–8

Palmarum

V

17, 20–26

Bože spěće

V

19, 16–30

ćichi pjatk

I

20, 11–18

1. dźeń jutrow

V

20, 19–29

Quasimodogeniti

I

21, 1–14

Quasimodogeniti

III
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21, 15–19

Miserikordias Domini

V

1, 3–4 (5–7) 8–11

Bože spěće

II

2, 1–18

1. dźeń swjatkow

II

2, 22–23. 32–33. 36–39

2. dźeń swjatkow

VI

2, 41a. 42–47

7. po swjatej Trojicy

II

3, 1–10

12. po swjatej Trojicy

IV

6, 1–7

13. po swjatej Trojicy

VI

8, 26–39

6. po swjatej Trojicy

IV

9, 1–9 (10–20)

12. po swjatej Trojicy

II

10, 21–35

3. po Třoch kralach

VI

10, 34a. 36–43

2. dźeń jutrow

VI

12, 1–11

16. po swjatej Trojicy

IV

16, 9–15

Sexagesimae

VI

16, 23–34

Kantate

IV

17, 22–28a (28b–34)

Jubilate

VI

1, (14–15) 16–17

3. po Třoch kralach

II

2, 1–11

pokutny dźeń

II

3, 21–28

reformaciski swjedźeń

II

5, 1–5 (6–11)

Reminiszere

II

5, 8

Reminiszere

hrono

6, 3–8 (9–11)

6. po swjatej Trojicy

II

6, 19–23

8. po swjatej Trojicy

VI

7, 14–25a

22. po swjatej Trojicy

IV

8, 1–2 (3–9) 10–11

1. dźeń swjatkow

VI

8, (12–13) 14–17

14. po swjatej Trojicy

II

8, 14

1. po Třoch kralach

hrono

8, 18–23 (24–25)

předposlednja njedźela

II

8, 26–30

Exaudi

VI

Japoštołske skutki

List na Romskich
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8, 31b–39

zakónčenje stareho lěta

II

9, 14–24

Septuagesimae

VI

9, 1–5. 31 do 10, 4

10. po swjatej Trojicy

IV

10, 9–17 (18)

17. po swjatej Trojicy

II

11, 25–32

10. po swjatej Trojicy

II

11, (32) 33–36

swjedźeń swjateje Trojicy

II

12, 1–3 (4–8)

1. po Třoch kralach

II

12, (4–8) 9–16

2. po Třoch kralach

II

12, 17–21

4. po swjatej Trojicy

VI

12, 21

21. po swjatej Trojicy

hrono

13, 1–7

23. po swjatej Trojicy

IV

13, 8–12 (13–14)

1. adwent

II

14, 7–9

dopředposlednja njedźela

II

14, 10–13

4. po swjatej Trojicy

II

14, 17–19

18. po swjatej Trojicy

II

15, 4–13

3. adwent

IV

16, 25–27

2. po hodźoch

VI

1, (4–5) 6–9

5. po Třoch kralach

II

1, 18–25

5. po swjatej Trojicy

II

1, 26–31

1. po Třoch kralach

IV

2, 1–10

2. po Třoch kralach

IV

2, 12–16

1. dźeń swjatkow

IV

3, 9–15

12. po swjatej Trojicy

VI

3, 11

reformaciski swjedźeń

hrono

3, 21b–23

konfirmacija

IV

4, 1–5

3. adwent

II

4, 5b

5. po Třoch kralach

hrono

6, 9–14. 18–20

8. po swjatej Trojicy

IV

7, 29–31

20. po swjatej Trojicy

IV

9, 16–23

2. po swjatej Trojicy

VI

9, 24–27

Septuagesimae

II

1. list na Korintiskich
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10, 16–17

zeleny štwórtk

IV

11, 23–26

zeleny štwórtk

II

12, 4–11

2. dźeń swjatkow

II

12, 12–14. 26–27

21. po swjatej Trojicy

VI

13, 1–13

Estomihi

II

14, 1–3. 20–25

2. po swjatej Trojicy

IV

15, 1–11

1. dźeń jutrow

II

15, 12–20

2. dźeń jutrow

II

15, 19–28

1. dźeń jutrow

VI

15, 50–58

2. dźeń jutrow

IV

1, 3–7

Lätare

II

1, 8–11

4. po Třoch kralach

II

1, 18–22

4. adwent

IV

3, 3–9

20. po swjatej Trojicy

VI

4, 3–6

swjedźeń Třoch kralow

VI

4, 6–10

poslednja po Třoch kralach

II

4, 16–18

Jubilate

IV

5, 1–10

předposlednja njedźela

VI

5, 10

předposlednja njedźela

hrono

5, (14b–18) 19–21

ćichi pjatk

II

5, 17

Jubilate

hrono

6, 1–10

Invokavit

IV

6, 2b

dopředposlednja njedźela

hrono

8, 9

2. dźeń hodow

VI

9, 6–15

žnjowy dźakny swjedźeń

II

(11, 18. 23b–30) 12, 1–10

Sexagesimae

IV

13, 11 (12) 13

swjedźeń swjateje Trojicy

VI

11. po swjatej Trojicy

IV

2. list na Korintiskich

List na Galatiskich
2, 16–21
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4, 4–7

1. dźeń hodow

VI

5, 1–6

reformaciski swjedźeń

IV

5, 25–26; 6, 1–3. 7–10

15. po swjatej Trojicy

IV

6, 2

4. po swjatej Trojicy

hrono

1, 3–14

swjedźeń swjateje Trojicy

IV

1, 15–20a

4. po Třoch kralach

IV

1, 20b–23

Bože spěće

VI

2, 4–10

11. po swjatej Trojicy

II

2, 8

5. po swjatej Trojicy

hrono

2, 17–22

2. po swjatej Trojicy

II

2, 19

7. po swjatej Trojicy

hrono

3, 2–3a. 5–6

swjedźeń Třoch kralow

II

3, 14–21

Exaudi

II

4, 1–6

17. po swjatej Trojicy

VI

4, 11–15 (16)

2. dźeń swjatkow

IV

4, 22–32

19. po swjatej Trojicy

II

5, 1–8a

Okuli

II

5, 8b–14

8. po swjatej Trojicy

II

5, 8b. 9

8. po swjatej Trojicy

hrono

5, 15–21

18. po swjatej Trojicy

VI

6, 10–17

21. po swjatej Trojicy

II

1, 3–11

22. po swjatej Trojicy

II

1, 15–21

Lätare

IV

2, 1–4

7. po swjatej Trojicy

IV

2, 5–11

Palmarum

II

2, 12–13

reformaciski swjedźeń

VI

3, 7–11 (12–14)

9. po swjatej Trojicy

II

3, 17 (18–19) 20–21

23. po swjatej Trojicy

II

4, 4. 5b

4. adwent

hrono

List na Efeziskich

List na Filipiskich
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4, 4–7

4. adwent

II

4, 10–13 (14–20)

Nowe lěto

VI

1, (9–12) 13–20

24. po swjatej Trojicy

II

1, 12

24. po swjatej Trojicy

hrono

1, 24–27

swjedźeń Třoch kralow

IV

2, 12–15

Quasimodogeniti

IV

3, 12–17

Kantate

II

3, 17

Nowe lěto

hrono

4, 2–4 (5–6)

Rogate

IV

1, 2–10

14. po swjatej Trojicy

IV

4, 1–8

20. po swjatej Trojicy

II

5, 1–6 (7–11)

dopředposlednja njedźela

VI

5, 14–24

14. po swjatej Trojicy

VI

5. po swjatej Trojicy

VI

1, 12–17

3. po swjatej Trojicy

II

2, 1–6a

Rogate

II

3, 16

patoržica

VI

4, 4–5

žnjowy dźakny swjedźeń

IV

6, 12–16

konfirmacija

II

6, 15b. 16ac

23. po swjatej Trojicy

hrono

1, 7–10

16. po swjatej Trojicy

II

1, 10b

16. po swjatej Trojicy

hrono

List na Kolosejskich

1. list na Tesaloniskich

2. list na Tesaloniskich
3, 1–5
1. list na Timoteja

2. list na Timoteja
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List na Tita
2, 11–14

patoržica

II

3, 4–7

1. dźeń hodow

II

1, 3

Quasimodogeniti

hrono

1, 3–9

Quasimodogeniti

II

1, (13–17) 18–21

Okuli

IV

2, 2–10

6. po swjatej Trojicy

VI

2, 21b–25

Miserikordias Domini

II

3, 8–15a (15b–17)

4. po swjatej Trojicy

IV

4, 7–11

9. po swjatej Trojicy

VI

5, 1–4

Miserikordias Domini

IV

5, 5b

11. po swjatej Trojicy

hrono

5, 5c–11

15. po swjatej Trojicy

II

5, 7

15. po swjatej Trojicy

hrono

1, 16–19 (20–21)

poslednja po Třoch kralach

VI

3, (3–7) 8–13

poslednja njedźela

VI

1, 1–4

1. po hodźoch

II

1, 5 do 2, 6

3. po swjatej Trojicy

IV

2, (7–11) 12–17

22. po swjatej Trojicy

VI

2, 8b

swjedźeń Třoch kralow

hrono

2, 21–25

1. po hodźoch

IV

3, 1–6

1. dźeń hodow

IV

3, 8b

Invokavit

hrono

4, 7–12

13. po swjatej Trojicy

II

4, 16b–21

1. po swjatej Trojicy

II

4, 21

18. po swjatej Trojicy

hrono

1.list Pětra

2. list Pětra

1. list Jana
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5, 1–4

Jubilate

II

5, 4c

17. po swjatej Trojicy

hrono

5, 11–13

2. po hodźoch

II

1, 1–3 (4–6)

2. dźeń hodow

II

2, 10–18

zeleny štwórtk

VI

3, 15

Sexagesimae

hrono

4, 12–13

Sexagesimae

II

4, 14–16

Invokavit

II

5, 7–9

Judika

II

8, 1–6

kermuša

VI

9, 15. 26b–28

ćichi pjatk

IV

10 (19–22) 23–25

1. adwent

VI

10, 35–36 (37–38) 39

16. po swjatej Trojicy

VI

11, 8–10

Reminiszere

VI

12, 1–3

Palmarum

VI

12, 12–18 (19–21) 22–25a

2. po Třoch kralach

VI

13, 8–9b

zakónčenje stareho lěta

VI

13, 12–14

Judika

VI

13, 15–16

žnjowy dźakny swjedźeń

VI

13, 20–21

Miserikordias Domini

VI

1, 12–18

Invokavit

VI

2, 1–13

18. po swjatej Trojicy

IV

4, 13–15

Nowe lěto

II

5, 7–8

2. adwent

II

5, 13–16

19. po swjatej Trojicy

IV

List na Hebrejskich

List Jakuba
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Zjewjenje Jana1, 4–8

Bože spěće

1, 9–18

poslednja po Třoch kralach

IV

1, 18

jutry

hrono

2, 8–11

předposlednja njedźela

IV

3, 1–6

3. adwent

VI

3, 7–13

2. adwent

VI

3, 14–22

pokutny dźeń

IV

5, 1–5 (6–14)

1. adwent

IV

7, 9–12 (13–17)

2. dźeń hodow

VI

15, 2–4

Kantate

VI

21, 1–5a

kermuša

II

21, 1–7

poslednja njedźela

II
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IV

Zapis skrótšenkow

Stary testament

Ob.

Obadja

1. Mójz.

1. knihi Mójzasa

Jona

Jona

2. Mójz.

2. knihi Mójzasa

Nah.

Nahum

3. Mójz.

3. knihi Mójzasa

Hab.

Habakuk

4. Mójz.

4. knihi Mójzasa

Cef.

Cefanja

5. Mójz.

5. knihi Mójzasa

Hag.

Hagaj

Joz.

Jozua

Sach.

Sacharja

Sud.

kniha sudnikow

Mal.

Maleachi

Rut

Rut

1. Sam.

1. kniha Samuela

2. Sam.

2. kniha Samuela

1. kral.

1. kniha kralow

2. kral.

2. kniha kralow

1.chron.

1. kniha chronikow

2.chron.

2. kniha chronikow

Ezr.

Ezra

Neh.

Nehemija

Est.

Ester

Hiob

Hiob

Ps.

kniha psalmow

Přisł.

přisłowa

Prěd.

kniha prědarja

Wys.

wysoki kěrluš

Jez.

Jezaja

Jer.

Jeremija

Zrud.

zrudny kěrluš

Hez.

Hezekiel

Dan.

Daniel

Hoz.

Hozea

Joel

Joel

Am.

Amos

Micha

Micha
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Nowy testament
Mat.

Matej

2. Tes.

2. list na Tesaloniskich

Mark

Mark

1. Tim.

1. list Timoteja

Luk.

Lukaš

2. Tim.

2. list Timoteja

Jan

Jan

Tit.

list na Tita

Jap.

japoštołske skutki

Filem.

list na Filemona

Rom.

list na Romskich

1. Pětr.

1.list Pětra

1. Kor.

1. list na Korintiskich

2. Pětr.

2. list Pětra

2. Kor.

2. list na Korintiskich

1. Jan.

1. list Jana

Gal.

list na Galatiskich

2. Jan.

2. list Jana

Efez.

list na Efeziskich

3. Jan.

3. list Jana

Fil.

list na Filipiskich

Hebr.

list na Hebrejskich

Kol.

list na Kolosejskich

Jak.

list Jakuba

1. Tes.

1. list na Tesaloniskich

Jud.

list Judaša

Zjew. Jana

zjewjenje Jan
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