
ŠTĚDROVEČERNÍ RODINNÁ POBOŽNOST 

♫ EZ 294 „Ó křesťané všichni“ 

Modleme se: Děkujeme tobě, náš Bože, že naplňuješ svá zaslíbení 

daná skrze proroky. Ty jsi ve stanovený čas poslal na svět svého Syna a 
on se stal člověkem, abychom my mohli být naplno tvými dětmi. On se 
vzdal kvůli nám veškeré své moci a stal se pro nás chudým, aby nás 
obohatil svou láskou, dobrotou a milostí. Děkujeme za radost a pokoj, 
k nimž jsme dnes zváni. Děkujeme, že i my smíme zaslechnout slova 
andělské vánoční zvěsti. Chceme tím být proměněni a obnoveni. Buď 
nám k tomu nápomocen svým Duchem a svou mocí. Amen 

Čtěme z knihy proroka Micheáše z kapitoly 5. od verše 1 do první věty 

verše 4 (podle číslování Bible kralické od verše 2 do první věty verše 5) 

Když si o Vánocích připomínáme narození Ježíše Krista v Betlémě, 

nejspíš nás nenapadne hledat za tím víc, než jen vyplněnou kolonku 
„místo narození“ v dotazníku či v občance. Každý se někde narodil a to 
místo se nějak jmenuje. V případě Ježíšově je to Betlém. Město 
několik kilometrů jižně od Jeruzaléma. Co je na něm tak zajímavého? 

Pro lid víry to zajímavé je, protože se v tomto případě, jak píše 

evangelista Matouš, naplnilo, co je psáno u proroka. Tedy dosti zásadní 
důvod k zamyšlení, co že na tomto Ježíši je důležitého a významného. 

Betlém znamená „dům chleba“. Tedy místo, kde najdeme cosi zásadně 

podstatného pro lidský život. Chléb je symbolem pro jídlo vůbec, pro 
živiny, pro energii. Bez nich bychom dlouho nevydrželi, byli bychom 
slabí, naše tělo by nám vypovědělo službu, život by z nás vyprchal. 
Chléb k životu potřebujeme, bez něj život není. 

Odkud odjinud než z „domu chleba“ by měl přijít ten, o němž je 

psáno: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto 
chleba, živ bude navěky.“ (J 6,51) Nenajdete příhodnější místo, kde by 
se mohl narodit ten, kdo hraje tu nejdůležitější roli pro lidský život, 
kdo je pro nás důležitý jako chléb, ba co víc, on je ještě mnohem 
důležitější. Tomu, jak on sytí naše lidské životy, naše duše, tomu se 
nikdo a nic nevyrovná, to nikdo a nic nepřekoná. V případě Ježíšově 
nejde o nasycení tělesné, hmotné, materiální. Ale jde o pastýřskou 
službu ve vyvýšeném jménu Hospodina, o bezpečné přebývání na této 
zemi a pokoj, který bude Ježíš zosobňovat. Jde o to, že on dává život. 
Kdo tohle u něj hledá, neodejde zklamán, ale naopak s „plnou náručí.“ 

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

♫ EZ 278 „Velebme vždy s veselím“ 

 
 

 

Vážení členové a příznivci 

evangelického sboru v Hořicích, 

sestry a bratři, milí přátelé, 

jménem staršovstva sboru Vám přejeme: 

• aby zbývající adventní čas pro Vás nebyl 
časem shonu, nervozity a stresu, ale aby 

byl příležitostí ke skutečné přípravě na 
oslavy příchodu Páně, příležitostí 

k rozjímaní o tom, co pro nás jeho 
přicházení znamená 

• aby největším očekáváním spojeným 

s vánočními svátky nebyla touha mít je už 

konečně za námi, ale aby to, co Vánoce 

přinášejí – pokoj a radost z obdarování, 

smíření a láska, trvaly co nejdéle 

• aby nás výhledy do roku 2019 neděsily, ale 

byly prostoupeny nadějí a důvěrou v Boží 
ochranu a pomoc v každé situaci 

 
Oldřich Nekvinda Aleš Mostecký 

kurátor farář 
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FARNÍ SBOR ČESKOBRAT RSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 

V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ 



Ve svátečním vánočním období Vás zveme k následujícím bohoslužbám 

pořádaným v našem sboru: 

 neděle 23. prosince 2018  

Čtvrtá neděle adventní 

Bohoslužby od 10.00 hodin 

 úterý 25. prosince 2018 

Hod boží vánoční (Narození Páně) 

Sváteční bohoslužby s vysluhováním 

Večeře Páně od 10.00 hodin 

Při těchto bohoslužbách bude 

vykonána tradiční celocírkevní sbírka 

na bohoslovce a vikariát 

 úterý 1. ledna 2019 

Novoroční bohoslužby s vysluhováním 

Večeře Páně od 10.00 hodin 

 

Pozvání ovšem platí nejen pro čas sváteční, ale po celý rok. Ve sboru se 

pravidelně konají nedělní bohoslužby, biblické hodiny a další akce. Jde o 

otevřená setkání, která mají účastníkům sloužit k povzbuzení a posílení víry, k 

nalezení životní orientace v dnešním složitém světě a k prohloubení vzájemnosti 

a lásky. 

Nejaktuálnější informace o tom, co se právě děje, a dále například kázání, 

fotografie a další naleznete na webových stránkách sboru 

http://horice.evangnet.cz 
Budeme rádi, když odkaz na tyto stránky doporučíte i svým známým a 

přátelům, dětem a vnoučatům, kteří mají přístup k internetu. Těšíme se na 

setkání s Vámi. 

 

Staršovstvo FS ČCE v Hořicích 

 

            INFORMACE ZE SBOROVÉ ČINNOSTI                               

 V letošním roce byly připomínány historické události, zmiňujeme jen některé:   

50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a 

následný pobyt vojsk Sovětského svazu, který trval 21 let. Sté výročí vyhlášení 

Československé republiky 28. října 1918. Také sté výročí naší Českobratrské církve 

evangelické         18. prosince 1918. Ta vznikla sloučením tolerančních církví 

reformovaného helvétského vyznání – Kalvínského (ze Švýcarska) a Lutherského 

evangelického augsburského vyznání (Prusko a Sasko). 

   UDÁLOSTI Z NAŠEHO SBORU :   

 V letošním roce jsme již 24. rok neobsazeným sborem. Za tu dobu jsme byli 

administrováni z Jičína, Dvora Králové, Semonic a od 1. ledna opět ze Dvora Králové. 

Naším čtvrtým administrátorem je bratr farář Mgr. Aleš Mostecký. Proč tomu tak je? 

Naše církev nemá dost farářů, aby byť teoreticky mohli obsadit všechny sbory. Celá 

církev a sbory se musí samofinancovat. Takže kromě našich sborových výloh na 

energii, opravy, údržbu a dále povinné odvody – seniorátní a celocírkevní repartice, 

bychom museli každý rok převádět desítky tisíc do ústředí na personální fond. Za těchto 

podmínek nemůžeme ani pomýšlet na vlastního kazatele, který by u nás aktivně sloužil. 

 Velkou posilou v našem sboru se stali sestry a bratři z Ukrajiny, kteří pracují 

v závodě Mileta. Mnozí z nich jsou členy Babtistické církve. Je potěšitelné, že jde i o 

celé rodiny, které se aktivně zapojují do sborového života.    

 Významnou událostí bylo připomenutí si 130. výročí naší modlitebny, kterou naši 

předci koupili v roce 1888 a ta byla přestavěna do dnešní podoby v letech 1971-73. 

K tomuto výročí jsme vydali sborník, ve kterém jsme zdokumentovali sborovou historii. 

Jsou tu i informace o našich bratrech farářích, kterých bylo do dnešní doby 14. K vydání 

nás finančně podpořili: město Hořice a seniorátní výbor Královéhradeckého seniorátu. 

Slavnostní bohoslužby i s hosty jsme uspořádali 17. června za účasti 65 přítomných. K 

Večeři Páně přistupovalo 50 lidí. Kázáním nám posloužil náš bývalý farář bratr Ivan 

Ryšavý z Kroměříže.         

 Druhou adventní neděli 9. prosince se konala dětská besídka spojená s nadílkou, 

kde vystoupily děti první třídy ZŠ a MŠ Na Daliborce.                 

Pánu Bohu za to díky.   

  Vážení členové sboru, také v letošním roce obracíme Vaší pozornost s prosbou   

k tomu, abyste pamatovali na zaplacení saláru. ( č.ú. – 189761398/0300) 

 

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne     

s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2K 9,7) 

    Za sbor Oldřich Nekvinda, kurátor sboru 
 

http://horice.evangnet.cz/

