
Vážení členové a příznivci evangelického sboru v Hořicích!

V roce 2015 se ukustečnila výrazná změna na pozici administrátora 
sboru. Tím dosavadním byl bratr farář Aleš Mostecký ze Dvora 
Králové nad Labem. Ze zdravotních důvodů však nemůže nadále 
v administraci našeho sboru pokračovat. Proto byl novým 
administrátorem jmenován farář Radim Žárský ze Semonic 
(Jaroměře). Ten - spolu s bratrem Jaroslavem Andrejsem - zajišťuje 
dvoje bohoslužby do měsíce, biblickou hodinu a schůze staršovstva 
v Hořicích. Zbytek musí zajistit místní ze svých zdrojů.
Děkujeme Pánu života a smrti, za uplynulý rok, během nějž se událo 
mnoho setkání, výstav fotografií a uměleckých děl hořických 
evangelíků. Také jsme si pietním aktem u pomníku a koncertem 
připomenuli 600. výročí umučení Mistra Jana Husa. Vedle 
mimořádných akcí jsou centrem života sboru nadále nedělní 
bohoslužby, k nimž se křesťané odjakživa setkávají první den po 
sobotě. V Hořicích se vedle bohoslužeb pro dospělé koná také 
nedělní škola pro děti, kde je program přiměřen jejich věku.
Od nového roku bychom ovšem rádi obnovili setkávání střední 
generace jednou za měsíc, jehož programem bude kurz Objevování 
křesťanství. Tento kurz, jenž má původ v anglikánské církvi, 
představuje sérii 10 setkání, kde se diskutuje o zásadních věcech 
života a víry na bázi čtení Markova evangelia.
Děkujeme všem, kdo jste se v roce 2015 na životě sboru a na 
utváření společenství sboru podíleli, a to účastí, prací, peněžními 
dary i jinak. Bez společného shromažďování prostředků 
prostřednictvím příspěvků na provoz sboru (saláru) a darů není 
provoz našeho sboru možný. Věříme, že nám svou přízeň i nadále 
zachováte.

Oldřich Nekvinda Radim Žárský
kurátor sboru  farář – administrátor 
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Štědrovečerní rodinná pobožnost
♫ EZ 299 Ó ty radostný, čase vánoční

Modlitba
Králi králů a Pane pánů, nerozpakoval ses přijít jako služebník, abys
nám ukázal, že pravá velikost je v oběti. Zjevil jsi svou slávu na 
betlémských pastvinách, abys nám ukázal, že jsi svrchovaným 
Vladařem a dobrotivým Zachránce i tam, kde je všecko nejvšednější.
Svěřil jsi své poselství lidem nejprostším, abychom nečekali se svým 
svědectvím víry a naděje, až budeme dokonalí. 
Prosíme tě, zjev svou slávu také nám,a tak jí až po okraj naplň naše 
srdce, abychom ji uměli pokorně a věrně rozhlásit tobě ke cti a světu 
k pokoji.

Čtení z evangelia Lukášova, z kap. 2, verše 1 - 7  
Text zamyšlení z 1. epištoly Janovy, kap. 4, verš 9 

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na
svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli

život.“
Dvakrát podal Bůh důkaz své lásky k nám: když svého 
jednorozeného Syna poslal na svět, a když tento 
jednorozený Syn za nás umřel na kříži.
Všecko ostatní, nebe, zemi, moře a co v nich jest, stvořil 
Bůh proto, aby byl toho všeho pánem. Ale člověka 

stvořil proto, aby s ním měl vzájemný vztah lásky. My lidé jsme tento vztah 
svoji porušeností hříchem změnili, lásku opustili. On však nikoli. Jeho láska 
zůstává stále táž, včera, dnes i na věky. Vždyť Bůh je láska! Když se rozhodl 
svou lásku k nám zjevit, udělal to proto, že si přeje, abychom i my ho milovali. 
Ten, který nic nepotřebuje, touží po naší lásce. Proto přišel k nám, narodil se 
jako jeden z nás, aby ho od nás nic neoddělovalo a neodlučovalo. Obsah celého
zákona shrnul do jediného požadavku. „Budeš milovat Hospodina, svého Boha,
celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ 
Je to rozkaz nebo prosba? Lásku si přeci není možno vyprosit ani vynutit! To 
slovo není ani prosba, ani rozkaz. Je to spíše dobrá rada pro lepší život nás 
Božích stvoření. Je to stálá výzva, abychom pod mocí Ježíše Krista měnili svá 
srdce na zásobárny, zdroje a příbytky Boží lásky. To je pravé poselství Vánoc. 
Boží láska ať vás v srdcích provází i po Vánocích.

Modleme se slovy modlitby Páně: Otče náš ... Amen

♫ EZ 281 Narodil se Kristus Pán

Program Adventu a Vánoc v Hořicích

V následujících týdnech Vás zveme ke společným shromážděním, k adventním 
a vánočním evangelickým bohoslužbám:

neděle 29. listopadu 2015 - 1. adventní neděle
bohoslužby v 10:00 s vysluhováním Večeře Páně; vedení R. Žárský

neděle 6. prosince 2015 - 2. adventní neděle
bohoslužby v 10.00; vedení G. Cardová

neděle 13. prosince 2015 - 3. adventní neděle
bohoslužby v 10.00; vedení R. Žárský

neděle 20. prosince 2015 - 4. adventní neděle
bohoslužby v 10.00 s dětskou vánoční slavností

pátek 25. prosince 2015 - Narození Páně, Boží hod vánoční
bohoslužby v 10:00 s vysluhováním Večeře Páně; vedení J.  Andrejs

neděle 27. prosince 2015 – První neděle po narození Páně
bohoslužby v 10:00; vedení: G. Cardová

pátek 1. ledna 2015 - Nový rok
bohoslužby v 10:00 s vysluhováním Večeře Páně vedení: O. Nekvinda

neděle 3. ledna 2015 – Druhá neděle po narození Páně
bohoslužby od 10:00; vedení: Radim Žárský

Evangelické bohoslužby se v modlitebně v Hořicích konají nejen v Adventu 
a o Vánocích, ale pravidelně každou neděli, a ve významné církevní svátky. 
Také k účasti na nich jste samozřejmě vždy srdečně zváni.
Emailová adresa sboru je horice@evangnet.cz; Telefon na faráře: 604 149 841
Číslo účtu: 189761398 / 0300 
Nejčerstvější informace o akcích evangelického sboru v Hořicích, místě a čase 
jejich konání najdete na sborové vývěsce před modlitebnou na Husově ulici 
nebo na internetu:

http://horice.evangnet.cz Evangelíci Hořice
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