
Úvod 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Milí ....... (mená členov vašej rodiny),

Dnes oslavujeme Vianoce – v túto noc sa narodil Ježiš. V túto noc prišlo na svet Svetlo sveta. Pripomína 
nám to aj táto zapálená svieca. Pán Ježiš je Svetlo sveta (zažneme sviecu stojacu v strede stola).

Vypočujme si, ako sa to stalo.

Čítanie z Božieho slova: 
Lk 2, 1-20

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa 

konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj 

Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo po-

chádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požeh-

nanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho 

do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí 

v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa 

ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všet-

kým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: 

Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo ne-

beských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej 

vôle.“ Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo 

sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď 

ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im 

pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastie-

ri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Toto sa stalo počas svätej noci, keď sa narodil Ježiš – Mesiáš, Spasiteľ a Pán, ktorého očakávali mnohí 
ľudia. Toto malé dieťatko, ktoré chránila láska Márie a starostlivosť Jozefa, bolo Božím Synom. Bol to ten 

najväčší dar, aký mohol Boh darovať tomuto svetu.

Anjeli na nebi spievali, celé nebo sa radovalo, pastieri oslavovali a chválili Boha...

Táto správa patrí všetkým ľuďom dobrej vôle. Patrí aj nám. Aj my môžeme chváliť Boha a ďakovať mu.



Vďaky a chvály 
Ďakujeme, Pane,  za to, že v dnešný večer sme všetci spolu pri tomto stole,  

ďakujeme za každého jedného z nás. 
Ďakujeme ti!

Ďakujeme Ti, Pane , za to, že si stal malým dieťaťom, a tak si nám ukázal svoju lásku. 
Ďakujeme ti!

Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, za Tvoju prítomnosť v našich životoch. 
Ďakujeme ti!

Môžu nasledovať vlastné vďaky, chvály...

Prosby 
Bože, v dnešnú noc si nás spojil so všetkými ľuďmi na celej zemi do jednej rodiny.  

Tvoja správa o narodení Ježiša patrí všetkým.

Prosíme ťa o pokoj pre ľudí na celej zemi. 
Prosíme ťa, Pane.

Prosíme ťa za všetkých, ktorí sú opustení, sami, chorí, poteš ich svojou prítomnosťou. 
Prosíme ťa, Pane.

Môžu nasledovať vlastné prosby… 

Boh nám daroval Ježiša, svojho Syna. A Ježiš nás naučil volať Boha naším Otcom. Otče náš.

Pozdravme aj Pannu Máriu, ktorá prvá prijala vianočný Dar. Zdravas’, Mária.

 

Požehnanie jedla 
Požehnaj, Bože, toto jedlo, ktoré si nám daroval vo svojej štedrosti a láske.  

Prosíme ťa, buď hosťom pri našom stole a daj jedlo všetkým, ktorí ho nemajú.  
Amen.
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