
ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: Chválime ťa, Bože, že si prišiel zachrániť všetky národy a darovať svetu pravú radosť, ktorú 

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

mesta Betlehema a svieca Božej Matky, zapálime tretiu sviecu na našom adventnom venci -
sviecu svätého Jozefa, ktorá nás zavedie k osobe manžela Márie a pestúna Božieho Syna. 
Tento spravodlivý Boží muž nás učí jednoduchosti, pracovitosti a radosti, ktorú prežíval spolu 
so svojou manželkou Máriou pri narodení Božieho Syna.

S: Príď, Pane Ježišu, nech v našej rodine a v celom svete vládne pravá radosť a trvalý pokoj.

V: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom (Rim 13, 11-12): Však viete, bratia, aký je čas, 
že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, 
keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do 
výzbroje svetla. Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

ZAPÁLENIE TRETEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA

V: Zapaľujeme tretiu sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína svätého Jozefa, 
ktorý sa stal sa starostlivým pestúnom a ochrancom Svätej rodiny. Nasledujme ho v pokore a     
v dôvere v Boh a Božím plánom.

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

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov 
prosme za mužov, manželov a otcov, aby boli príkladom pracovitosti, vernosti danému slovu a 
zbožnosti.
(Niekto z rodiny podľa výberu)

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE

V: Dobrý a láskavý Bože, ty si chcel, aby sa tvoj Syn Ježiš volal synom Jozefa, aby si tak splnil sľub, 
ktorý si dal kráľovi Dávidovi, z ktorého potomstva pochádzal tento spravodlivý muž.

S: Amen.
V: Daj, aby sme s dôverou a jednoduchosťou prijali tajomstvo vtelenia, ako ho prijal tento tichý, 

skromný a spravodlivý tesár z Nazareta.
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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