
ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: Chválime ťa, Bože, že si nám, svojmu stvorenstvu, mnoho ráz ponúkol svoje priateľstvo a 

prostredníctvom prorokov si nás učil, aby sme očakávali Spasiteľa, ktorého prijala pokorná 
Pánova služobnica Mária.

S: Bože, buď zvelebený naveky.
V: V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes, keď už svieti svieca

mesta Betlehema, zapálime druhú sviecu na našom adventnom venci - sviecu Božej Matky, 
ktorá nás zavedie do Nazareta k Márii, ktorá radostne prijala a nosila pod srdcom Mesiáša.

S: Príď, Pane Ježišu, buď aj v našej rodine Emanuel - Boh s nami.

V: Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (Iz 7,13-14): Riekol teda Izaiáš: „Počujteže, dom Dávidov! 
Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá 
znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

ZAPÁLENIE DRUHEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA

V: Zapaľujeme druhú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína, že ako Božia 
Matka aj my máme prijať Pána Ježiša a s radosťou ho prinášať druhým.

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

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov   
prosme za ženy, manželky a matky, aby vynikali jemnosťou srdca, ušľachtilosťou správania a
zbožnosťou. 
(Niekto z rodiny podľa výberu)

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE

V: Svojím životom, Mária, nám ukazuješ, ako nájsť svetlo, ktoré nás vedie k Bohu Otcovi.
S: Amen.
V: Svojím životom, Mária, nás vedieš, Aby sme kráčali smerom k svetlu, ktoré prichádza na svet 

v tvojom dieťati Ježišovi.
S: Amen.
V: Svojím životom, Mária, nás učíš ako sa stať svetlom Lásky, ktorá nám hovorí o Bohu v Duchu Svätom.
S: Amen.
V: Sprevádzaj nás, Mária, na životných cestách, daruj našej rodine pokoj, nech sa v nej každý cíti 

milovaný, nech prinášame tomuto svetu pokoj, aby v ňom mohlo svietiť svetlo Lásky, ktorá 
premieňa naše temné srdcia, aby boli schopné konať dobro každému človekovi.

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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