
ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: Chválime ťa, Bože, že si vyberáš to, čo svet považuje za slabé. Jasle pre zvieratá v betlehemskej 

jaskyni si vybral ako kolísku pre svojho Syna, Spasiteľa sveta.
S: Bože, buď zvelebený naveky.
V: V našej rodine začíname duchovnú cestu adventným obdobím. Dnes zapálime prvú  sviecu 

na našom adventnom venci - sviecu mesta Betlehema, ktorá nás zavedie do malého mestečka  
v judskom kraji, kde sa narodil Spasiteľ sveta.

S: Príď, Pane Ježišu, nech aj dnešný svet spozná, že prinášaš spásu všetkým ľuďom.

V: Čítanie z Knihy proroka Micheáša (Mich 5,1): A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami 
Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní 
večnosti. Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

ZAPÁLENIE PRVEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA

V: Zapaľujeme prvú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína, že Boží Syn sa 
narodil v chudobnej jaskyni, ktorú mu ponúklo mestečko Betlehem.

V: Hľa, prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zapáli sa prvá svieca)
S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov 
prosme za našich verejných predstaviteľov, aby im nechýbala pravá múdrosť, zmysel 
pre spoločné dobro a starostlivosť najmä o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. 
(Niekto z rodiny podľa výberu)

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE

V: Ježišu, v Betleheme si zapálil svetlo, ktoré dokonale ukazuje Božiu tvár. Boh je pokorný!
S: Amen.
V: Zatiaľ čo my chceme byť významní, ty, Bože, si sa stal malým; zatiaľ čo my chceme byť prví, ty, 

Bože, si si vybral posledné miesto; zatiaľ čo my chceme vládnuť, ty, Bože, si prišiel slúžiť; 
zatiaľ čo my hľadáme poctu a uznanie, ty, Bože, si umýval ľuďom nohy a láskyplne si ich pobozkal.

S: Amen.
V: Aký rozdiel medzi nami a tebou, Pane! Ó Ježišu, tichý a pokorný, stojíme len na prahu 

Betlehema, lebo kvôli hore našej pýchy nedokážeme vojsť do úzkeho priestoru jaskyne. 
Ó, Ježišu, tichý a pokorný,  odstráň pýchu z našich sŕdc, daruj nám svoju pokoru, aby sme sa 
mohli stretnúť s tebou a s našimi bratmi a sestrami a vtedy budú skutočné Vianoce!

S: Amen.

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)
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