
Štědrovečerní rodinná pobožnost 
♫ EZ 274 Vítej nám, hoste přemilý 

 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 Zachráncem i tam, kde je všecko nejvšednější. 
Svěřil jsi své poselství lidem nejprostším, abychom nečekali se svým 
svědectvím víky 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. Amen            

  Čtení z Genesis 2, 8-9   
    
Měli bychom si od rána gratulovat navzájem, že Bůh má o nás 
zájem. Nemusíme zrovna těmito slovy. Můžeme i beze slov. Dnes je 
Štědrý den, den ráje. Snažíme se to podtrhnout mnohými zvyky 
a činnostmi, bytím spolu a podporováním radosti 
všelijakým způsobem. A také vzpomínkami na ty, 
kteří s námi byli kdysi o minulých Štědrých 
večerech a už nejsou. Toto je den, kdy jsme 
více spolu, s těmi, kteří žijí i s těmi, kteří žili. 
Neboť Kristus je uprostřed nás, je mezi 
námi všemi prostředník. Tak má 
vypadat ráj, že jsme si blízko, spolu i s Bohem. 
To je ten zásadní rozdíl, který odlišuje ráj od jiných možností 
existence. Blízkost plná důvěry. Strom, který nelze přehlédnou, 
v bytech, ve veřejných prostorách, může připomínat strom rajský. 
Ale tentokrát už to není strom s pokušením, se špatnou nápovědou. 
Tentokrát je to strom tiché radosti. Jediná nápověda, která z toho 
stromu může pro nás znít, je: Neboj se! Jsem s tebou a s těmi, které 
máš rád, i s těmi, kteří už od tebe odešli. 

Z Na každý den 2017, 24.12. Autorka: Elen Plzáková (redakčně zkráceno) 

 
 Modleme se slovy modlitby Páně: Otče náš ... Amen 
 
♫ EZ 281 Narodil se Kristus Pán 

Program Vánoc a Nového roku v Hořicích 
 
Pondělí 25. prosince 2017 - Narození Páně, Boží hod vánoční 
bohoslužby v 10:00 s vysluhováním Večeře Páně;  
vedení R.  Žárský 
 
Neděle 31. prosince 2017 – Poslední den v občanském roce 
bohoslužby v 10:00 s vysluhováním Večeře Páně;  
vedení O. Nekvinda 
 
Pondělí 1. ledna 2018 – Nový rok 
bohoslužby v 10:00 s vysluhováním Večeře Páně;  
vedení: A. Mostecký 
 
Evangelické bohoslužby se v kostele 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 
administrátora: 731 178 285 a na kurátora: 724 953 041 
Číslo bankovního 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 

Facebook: Evangelíci Hořice 
 

Srdečně zveme ke Sborovém dni 
u příležitosti oslav 130. výročí 

hořické evangelické modlitebny 
dne 17. 6. 2018 


