
ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: Chválime ťa, Bože, že posielaš svojich svätých anjelov, aby plnili tvoj plán spásy a nám 

pomáhali na ceste do neba. Tvoji svätí anjeli zvestovali ľuďom radostnú správu o narodení 
Záchrancu sveta.

S: Bože, buď zvelebený naveky.
V: Už o pár dní budeme sláviť narodenie Božieho Syna. V našej rodine pokračujeme v duchovnej 

ceste adventným obdobím. Dnes, keď už svieti svieca mesta Betlehema, svieca Božej Matky a 
svieca svätého Jozefa, zapálime štvrtú sviecu na našom adventnom venci - sviecu anjelov, 
ktorá nám pripomína, že sa máme pripojiť k týmto nebeským poslom v ich radostnom 
hlásaní príchodu Vykupiteľa na tento svet. 

S: Príď, Pane Ježišu, nech podľa príkladu svätých anjelov zvestujeme svetu pravý význam Vianoc. 

V: Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (Iz 52, 8-9): Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas a plesajú 
zároveň, lebo zoči-voči hľadia na Pánov návrat na Sion. Plesajte, jasajte spolu, sutiny 
Jeruzalema, veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem! Počuli sme Božie slovo. 

S: Bohu vďaka.

ZAPÁLENIE ŠTVRTEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA

V: Zapaľujeme štvrtú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína slávnostný 
spev anjelov, aby sme svojím životom vzdávali Bohu slávu a do sŕdc druhých ľudí prinášali 
pravý pokoj.

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

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov 
prosme za našich otcov biskupov, kňazov a zasvätené osoby, aby im nechýbala odvaha 
pri hlásaní evanjelia a prístupnosť i dobrota k zvereným ľuďom.
(Niekto z rodiny podľa výberu)

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE

V: Mária, ktorá si po anjelovom zvestovaní v tichosti a modlitbe čakala svojho Syna Ježiša, nauč 
nás bdieť, aby sme kráčali v ústrety Kristovi so zažatými lampami. 

S: Amen. 
V: Svätí anjeli, ktorí ste zvestovali narodenie Pána Ježiša pastierom, vyprosujte nám poslušnosť 

Božej vôli, nech prijmeme do našej domácnosti Božieho Syna ako ten najväčší dar a skutočný 
dar Vianoc. 

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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