Tipy na Štědrý večer
Po štědrovečerní večeři
se sejdeme u vánočního
stromečku, kam můžeme
umístit Betlémské světlo
pokoje, které jsme si
přinesli domů
(např. z kostela).
Společně si zazpíváme
koledy.
Někdo z rodiny přečte
vánoční evangelium.
Pomodlíme se modlitbu
Otče náš.
Popřejeme si šťastné
a veselé svátky
a obdarujeme se dárky.
V noci pak můžeme
vyrazit na půlnoční mši
svatou.

Štědrej večer
nastal...

Vánoční evangelium

podle Lukáše 2,1-14

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu: To bylo první sčítání
a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města.
Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje
Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která
byla v požehnaném stavu.
Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének
a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl
Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám
velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To
bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé
množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“

Otče náš

Narodil se Kristus Pán

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
1. Narodil se Kristus Pán, / veselme se, / z růže kvítek
posvěť se jméno tvé.
vykvet nám, / radujme se; / z života čistého, / z rodu
Přijď království tvé.
královského / nám, nám narodil se.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2. Jenž prorokován jest, / veselme se, / ten na svět
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
poslán jest, / radujme se; / z života čistého, / z rodu
A odpusť nám naše viny,
královského / nám, nám narodil se.
jako i my odpouštíme našim viníkům.
3. Člověčenství naše, / veselme se, / ráčil vzíti na se, /
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
radujme se; / z života čistého, / z rodu královského / nám,
Amen.
nám narodil se.
Radostné a pokojné vánoční svátky Vám všem přejí křesťané
z Českých Velenic, Suchdola nad Lužnicí a okolních obcí. (www.kostelyvitorazska.cz)

