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FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

9 januari HERRENS DOP
När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över
honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min
älskade Son, han är min utvalde.
2 Mos 1:22-2:10

1 Joh 5:6-12

Luk 3:15-17, 21-22

Bön
Allsmäktige, evige Gud, du uppenbarade Kristus som din älskade
Son när Anden sänktes över honom vid dopet i Jordan. Låt oss, som
genom vatten och Ande har blivit dina barn, för alltid leva så att vi
behagar dig. Genom din Son…
***

Jag såg en man som satt på en upphöjd tron, och otaliga änglar
tillbad honom och sjöng med en röst: Se honom vars välde varar i
all evighet.
Bön
Herre, kom oss till mötes i vår bön, så att vi inser vilken uppgift du
har givit oss och fylls av kraft att fullgöra vad vi insett. Genom din
Son…
MÅNDAG – 10 januari
1 Sam 1:1-8

Mark 1:14-20

TISDAG – 11 januari
1 Sam 1:9-20

Mark 1:21-28

ONSDAG – 12 januari
1 Sam 3:1-10, 19-20

Mark 1:29-39

TORSDAG – 13 januari
1 Sam 4:1-11

Mark 1:40-45

FREDAG – 14 januari
1 Sam 8:4-7, 10-22a

Mark 2:1-12

LÖRDAG – 15 januari
1 Sam 9:1-4, 17-19; 10:1a

Mark 2:13-17

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
16 januari LIVETS KÄLLA

Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig; de skall lovsjunga ditt
namn, du den Högste.

Jes 55:1-4

Upp 22:16-17

Joh 4:5-26

Bön
Herre, vår Gud, du som lät ditt ljus gå upp för alla folk – låt glansen
av din härlighet lysa i våra hjärtan, så att vi i denna världens
mörker finner vägen till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.
***

Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig; de skall lovsjunga ditt
namn, du den Högste.
Bön
Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och
på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din
Son…
MÅNDAG – 17 januari
1 Sam 15:16-23

Mark 2:18-22

TISDAG – 18 januari
1 Sam 16:1-13

Mark 2:23-28

ONSDAG – 19 januari
1 Sam 17:32-33, 37, 40-51

Mark 3:1-6

TORSDAG – 20 januari
1 Sam 18:6-9, 19:1-7

Mark 3:7-12

FREDAG – 21 januari
1 Sam 24:3-21

Mark 3:13-19

LÖRDAG – 22 januari
2 Sam 1:1-4, 11-12, 17, 19, 23-27

Mark 3:20-21

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
23 januari JESUS SKAPAR TRO

Sjung till Herrens ära en ny sång, sjung till Herrens ära, alla
länder. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och
glans i hans helgedom.
Jes 45:22-24

Gal 2:16-21

Joh 4:27-42

Bön
Barmhärtige Fader, du som med mildhet ser på vår svaghet – ge oss
kraft att tro på dina löften, så att vi kan leva i trygghet under din
mäktiga hand. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
***

Sjung till Herrens ära en ny sång, sjung till Herrens ära, alla
länder. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och
glans i hans helgedom.
Bön
Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi
i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar. Genom honom,
Jesus Kristus…
MÅNDAG – 24 januari
2 Sam 5:1-7, 10

Mark 3:22-30

TISDAG – 25 januari

Den helige aposteln Paulus omvändelse. Denna händelse, som
inträffade bara några år efter Herrens uppståndelse, blev så
betydelsefull för kristendomens spridning i den icke-judiska
världen att kyrkan har högtidlighållit den med en speciell fest.
Festen finns belagd sedan 700-talet.
Apg 22:3-16

Mark 16:15-18

Bön
Barmhärtige Gud, du undervisar hela världen genom aposteln
Paulus livsöde och lära. Låt oss, som firar nådens under med honom,

ta honom till vårt föredöme och inför människor av alla slag bli
vittnen om din sanning. Genom din Son…
ONSDAG – 26 januari
2 Sam 7:4-17

Mark 4:1-20

TORSDAG – 27 januari
2 Sam 7:18-19, 24-29

Mark 4:21-25

FREDAG – 28 januari
2 Sam 11:1-4, 5-10a, 13-17

Mark 4:26-34

LÖRDAG – 29 januari
2 Sam 12:1-7a, 10-17

Mark 4:35-41

FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
30 januari JESUS ÄR VÅRT HOPP

Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får
pris ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov.
Jes 40:26-31

Jakob 5:13-16

Joh 5:1-9

Gud, vår Fader, du sände din Son in i vår oroliga värld; skänk oss din
helige Ande, så att vi litar på Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
***
Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får
pris ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov.
Bön
Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta och tjäna vår
nästa med den kärlek som utgår från dig. Genom din Son…
MÅNDAG – 31 januari
2 Sam 15:13-14, 30, 16:5-13a

Mark 5:1-20

TISDAG – 1 februari
2 Sam 18:9-10, 14b, 24-25a, 31-33, 19:1-3

Mark 5:21-43

ONSDAG – 2 februari
2 Sam 24:2, 9-17

Mark 6:1-6

TORSDAG – 3 februari
1 Kung 2:1-4, 10-12

Mark 6:7-13

FREDAG – 4 februari
S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel
Jes 42:5-10

Matt 4:13-17

Herre, vår Gud, genom din tjänare Ansgar fördes det goda
budskapet om frälsning till Nordens länder och skänkte oss trons
gåva – välsigna vårt land och gör oss kristna till ett, så att vi

bevaras i tron och din kyrka byggs upp till evig tid. Genom din Son
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige
Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
LÖRDAG – 5 februari
1 Kung 3:4-13

Mark 6:30-34

KYNDELSMÄSSODAGEN
6 februari UPPENBARELSENS LJUS

Vi tar emot din nåd, o Gud, i ditt tempel. Som ditt namn, o Gud, så
når också ditt lov intill jordens gränser. Din högra hand är full av
rättfärdighet.

Malaki 3:1-4

1 Tim 6:13-16

Luk 2:22-40

Bön
Allsmäktige Gud, du lät din Son bli ett ljus med uppenbarelse åt hela
världen – upplys våra hjärtan, så att vi med Symeon och Hanna får
skåda din Son som vår Frälsare. Genom honom, Jesus Kristus, vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.
***

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, låt oss knäböja för Herren, vår
skapare, ty han är Herren, vår Gud.
Bön
Herre, håll din hand över ditt eget folk, och var för oss det stöd som
aldrig sviker, ty vi har satt vårt hopp till din kärlek och din
himmelska nåd. Genom din Son…
MÅNDAG – 7 februari
1 Kung 8:1-7, 9-13

Mark 6:53-56

TISDAG – 8 februari
1 Kung 8:22-23, 27-30

Mark 7:1-13

ONSDAG – 9 februari
1 Kung 10:1-10

Mark 7:14-23

TORSDAG – 10 februari
1 Kung 11:4-13

Mark 7:24-30

FREDAG–11 februari
1 Kung 11:29-32; 12:19

Mark 7:31-37

LÖRDAG – 12 februari
1 Kung 12:26-32, 13:33-34

Mark 8:1-10

SEPTUAGESIMA
13 februari NÅD OCH TJÄNST

Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får
prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov.
Jona 3:10-4:11

Fil 1:3-11

Luk 17:7-10

Bön
Allsmäktige, evige Gud, du som i nåd har kallat oss att tjäna ditt rike
– ge oss kraft att övervinna alla hinder och jaga mot det mål där vi
får se dina löften fullbordas. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
***

MÅNDAG – 14 februari
Kyrillos, munk, och Methodios, biskop. Europas skyddspatroner.
Två bröder från Thessalonike som på 800-talet förde evangelium
till de slaviska folken i Bulgarien, Mähren och Kroatien. De
skapade ett slaviskt skriftspråk och en slavisk liturgi. Kyrillos dog
i Rom 15 februari 869, Methodios dog 6 april 885. Deras rang av
Europas skyddspatroner understryker Östeuropas plats i den
europeiska och kristna gemenskapen.
Dessa heliga män blev Guds vänner. De förkunnade hans sanning
och vann evig ära.
Herre, vår Gud, du som genom bröderna Kyrillos och Methodios
skänkte trons ljus åt de slaviska folken, upplys vårt sinne, så att vi
fattar tron med både hjärta och förstånd och enas till ett folk som
dyrkar dig i den sanna läran och den rätta lovprisningen. Genom
din Son …
Apg 13:46-49

Luk 10:1-9

TISDAG – 15 februari
Sigfrid av Växjö, biskop
Engelskfödd ärkebiskop av Hamburg i början av 1000-talet, kom
på Olav den heliges uppdrag först till Norge och sedan till Sverige,
kallas i Erikskrönikans prolog ”den som kristnade Sveriges land”.
Enligt en 1200-talslegend döpte han Olov Skötkonung vid Husaby
källa.
Allsmäktige, evige Gud, du är oss nära alltid och överallt, och du
förhärligas i dina under med de heliga. Vi ber dig att i din
barmhärtighet lyssna till den helige Sigfrids bön och skänka oss din
nåd i samma mått som du har givit honom himlens härligeht.
Genom din Son …
Jak 1:12-18

Mark 8:14-21

Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en
borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och
du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig.
Bön
Gud, du som vill komma till dem som har ett redligt och uppriktigt
hjärta, gör oss genom nåden sådana att du kan bo i oss. Genom din
Son…
ONSDAG – 16 februari
Jak 1:19-27

Mark 8:22-26

TORSDAG– 17 februari
Jak 2:1-9

Mark 8:27-33

FREDAG – 18 februari
Jak 2:14-24

Mark 8:34-9:1

LÖRDAG – 19 februari
Jak 3:1-10

Mark 9:2-13

SEXAGESIMA
20 februari DET LEVANDE ORDET

Herre, jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta fröjdar sig över din
frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot
mig.
Ps 119:129-135

Rom 10:13-17

Joh 7:40-52

Bön
Herre, vår Gud, du har sänt ditt ord till vår frälsning; hjälp oss att
med lyssnande öron ta emot det och i beredda hjärtan bevara det,
så att det genom din barmhärtighet bär frukt i våra liv. Genom din
Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den
helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
***

Herre, jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta fröjdar sig över din
frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot
mig.
Bön
Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och dina underbara
gärningar, att det vi gör och säger alltid kan behaga dig. Genom din
Son…
MÅNDAG – 21 februari
Jak 3:13-18

Mark 9:14-29

TISDAG – 22 februari
Jak 4:1-10

Mark 9:30-37

ONSDAG – 23 februari
Jak 4:13-17

Mark 9:38-40

TORSDAG – 24 februari
Jak 5:1-6

Mark 9:41-50

FREDAG – 25 februari
Jak 5:9-12

Mark 10:1-12

LÖRDAG – 26 februari
Jak 5:13-20

Mark 10:13-16

FASTLAGSSÖNDAGEN
27 februari KÄRLEKENS VÄG

Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en
borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och
du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig.
Ester 4:12-17

1 Tim 2:4-6

Joh 12:20-33

Bön
Herre, vår Gud, du som genom Kristus har försonat världen med dig
själv – låt din goda vilja bli synlig för oss, så att vi får kraft att gå

lidandets och kärlekens väg. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
***
Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har
räddat mig, ty han har behag till mig.
Bön
Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt din kyrka
utan hinder tillbe dig och fullgöra sitt uppdrag. Genom din Son…
MÅNDAG – 28 februari
1 Pet 1:3-9

Mark 10:17-27

TISDAG – 1 mars
1 Pet 1:10-16

Mark 10:28-31

Bönernas avslutning:
Bönen har den långa avslutningen, nämligen:
om den riktar sig till Fadern: ”Genom din Son Jesus Kristus vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige ande lever och
råder från evighet till evighet”;
om den riktar sig till Fadern men nämner Sonen i slutet: ”Genom
honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet”;
om den riktar sig till Sonen: ”Du som med Fadern och den helige
Ande lever och råder från evighet till evighet”.

