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Další číslo časopisu je jen krátké a jsou v něm verše pro všechny kategorie. Všechny 
texty jsou z českého ekumenického překladu. Tohoto překladu se držíme pro jednot-
nost a proto, že je nejvíce používán.  
Pro stezku jsou všechny texty s tím, že modře vytištěné jsou rozšíření pro finále. 
Pro pěšinku jsou pouze tučně vytištěné texty. 
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Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 
Lukáš 1:30 - 31 (CEP) 
 
Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého 
slova." Anděl pak od ní odešel. 
Lukáš 1:38 (CEP) 
 
Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, 
mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, 
od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, 
Lukáš 1:46 - 48 (CEP) 

 
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl 
jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, polo-
žené do jeslí." 
Lukáš 2:9 - 12 (CEP) 
 
A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako 
znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srd-
cí." 
Lukáš 2:34 - 35 (CEP) 
 
Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý se-
stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem 
si vyvolil." 
Lukáš 3:21 - 22 (CEP) 
 
Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb." Ježíš mu řekl: "Je psáno: 
Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím." 
Lukáš 4:3 - 4 (CEP) 
 
Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím 
sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 
Lukáš 5:5 - 6 (CEP) 
 
V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své 
učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra On-
dřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu Ja-
kubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. 
Lukáš 6:12 - 16 (CEP) 
Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. 
Lukáš 6:20 - 20 (CEP) 
 
Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete 
smát. 
Lukáš 6:21 - 21 (CEP) 
 



Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, 
kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li 
ti brát plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, 
aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. 
Lukáš 6:27 - 31 (CEP) 
Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dá-
vejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť 
jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." 
Lukáš 6:37 - 38 (CEP) 
 
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, 
čím srdce přetéká. Proč mne oslovujete `Pane, Pane´, a nečiníte, co říkám? 
Lukáš 6:45 - 46 (CEP) 
 
Přistoupili a probudili ho se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" On vstal, pohrozil větru a valícím se 
vlnám; i ustaly a bylo ticho. Řekl jim: "Kde je vaše víra?" Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: 
"Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho?" 
Lukáš 8:24 - 25 (CEP) 
 
Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. 
Lukáš 9:23 - 23 (CEP) 
 
Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že 
ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím." 
Lukáš 22:15 - 16 (CEP) 
 
Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte 
na mou památku." A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva 
zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá." 
Lukáš 22:19 - 20 (CEP) 
 
Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová 
opona se roztrhla v půli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého du-
cha." Po těch slovech skonal. 
Lukáš 23:44 - 46 (CEP) 
 
Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však 
kámen od hrobu odvalený. 
Lukáš 24:1 - 2 (CEP) 
 

Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal 
díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevře-
ly oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zra-
kům. Řekli si spolu: "Což nám srdce neho-
řelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral 
nám Písma?" 
Lukáš 24:30 - 32 (CEP) 
 
Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět 
a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jmé-
nu se bude zvěstovat pokání na odpuštění 
hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalé-
mem. Vy jste toho svědky. 
Lukáš 24:46 - 48 (CEP) 
 
Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zů-
staňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni 
mocí z výsosti." 
Lukáš 24:49 - 49 (CEP) 
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