ŠTĚDROVEČERNÍ POBOŽNOST
ČTENÍ

SLOVÍČKO

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo
nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém
světě proveden soupis lidu. Tento první
majetkový soupis se konal, když Sýrii
spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat,
každý do svého města. Také Josef se vydal
z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do
města Davidova, které se nazývá Betlém,
poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby
se dal zapsat s Marií, která mu byla
zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli,
naplnily se dny a přišla její hodina.
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula
jej do plenek a položila do jeslí, protože se
pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té
krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci
se střídali v hlídkách u svého stáda. 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, položené do jeslí.“ A hned tu bylo
s andělem množství nebeských zástupů
a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich
má zalíbení.“ (Lukáš 2,1-14)

Dá se říct, že Ježíšovým narozením
vznikla nová sociální síť. Sociální síť, do
které se může přihlásit úplně každý. Vzniká
v ní spousta příspěvků různých žánrů.
Modlitby, biblické verše, bohoslužby, sbírky
pro potřebné a různá setkání. Každý může
něčím
přispět.
Vše
lze
libovolně
komentovat. Můžeme v této síti vytvářet
různé skupiny, které mají společnou
zbožnost. V této sociální síti jde především
o lajky – láska je v ní nejvyšší hodnota. Už
Ježíšovo narození je jeden obrovský Boží
lajk celému světu. Nejkrásnější formou
projevení lásky je zde sdílení všech radostí
i starostí. Bůh sám s námi v Ježíši Kristu
sdílí své božství. My díky tomu, s ním
smíme sdílet své lidství. Bohu tak nic
lidského není cizí. S různými hejty se umí
výborně vypořádat odpuštěním. Nikdo zde
není zablokován, ničí účet není smazán.
Tato nová sociální síť se jmenuje CÍRKEV
a my všichni jsme její součástí.
Bez Božího rozhodnutí, že se stane
člověkem, bez toho dítěte v plenkách
položeného do jeslí, bez Ježíšova působení
a učení, bez jeho oběti a vzkříšení, bez toho,
že by sám Bůh se s námi chtěl sdílet,
lajkovat naše životy a číst naše modlitební
komentáře, by žádná církev nebyla. Díky,
Bože, že ses pro nás rozhodl. Amen

MODLITBA

MODLITBA PÁNĚ

Pane náš,
děkujeme Ti za setkání u jednoho stolu.
Děkujeme Ti za jídlo i za ruce, které ho
obstarali a připravili. Děkujeme Ti za lásku.
Děkujeme Ti jeden za druhého. Děkujeme,
že ses stal člověkem, dítětem, abychom se
my všichni mohli stát Božími dětmi.
Prosíme, buď zde s námi
a daruj nám svůj pokoj.
Amen

Otče náš,
který jsi v nebesích. Posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi,
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám
dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme naším viníkům. A neuveď nás
do pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť
tvé je království i moc i sláva, navěky.
Amen

