ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: Milostivý Bože, keď sa začína adventné obdobie, voláme k tebe. Dnes zažneme prvú sviecu na
našom adventnom venci - sviecu nádeje. Prichádzame k tebe hľadať nádej. Keď nám zlyhá
všetko ostatné, na čo sa spoliehame, naša jediná nádej je v tebe. Môžeme dúfať v lepšie dni,
pretože veríme v teba, Bože. Poznáme ťa a vieme, že si tu s nami bez ohľadu na to, čomu čelíme.
Kdekoľvek sa v tomto novom týždni ocitneme, milujúci Bože, pripomeň nám, že naša nádej je v
tebe. Buď s nami na tejto adventnej ceste.
S: Bože, buď zvelebený naveky.
V: Čítanie z Knihy Náreky (Nár 3, 21-24): Toto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať. Láskavosť
Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja
vernosť. "Pán je môj údel“, vraví moja duša, nuž v neho dúfam. Počuli sme Božie slovo.
S: Bohu vďaka.
V: Proroci ho ohlasovali.
S: Spasiteľ sa zrodí z čistej Panny.

ZAŽATIE PRVEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA
V: Teraz zažneme prvú sviecu - sviecu nádeje. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. On je nádejou pre
celý svet. Mesiáš - Kráľ nás spasí. Hľa, prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa
prvá svieca)
S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.
V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov
prosme za našu rodinu a seba samých, aby sme druhým ohlasovali Pána Ježiša, aby svedectvom
nášho dobrého života sme pripravovali srdcia druhých na prijatie Pána Ježiša. (Niekto z rodiny
podľa výberu)

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE
V: Dobrý Bože, niektorí z nás v tomto ročnom období vidia len tmu. Nech ich aj nás osvetlí Božie
slovo, aby sme kráčali k Tebe s verným a dobrotivým srdcom.
S: Amen.
V: Otče, keď nerozumieme tomu, čo sa stalo, stále dúfame v teba. Ty nás učíš, že tvoje cesty, nie sú
našimi cestami. Pomáhaj nám, aby sme ťa nasledovali, každý deň prijímali Ježiša a aby všetci
ľudia prijali spásu, ktorú prináša Boží Syn.
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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ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: Kráľ pokoja prichádza, daj sa nám dnes poznať. Potrebujeme pokoj v našich životoch, v našich
domovoch, rodinách, cirkvi a po celom svet, zvlášť prosíme za pokoj na Ukrajine.
S: Bože, buď zvelebený naveky.
V: V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes zažneme druhú sviecu
na našom adventnom venci - sviecu pokoja. Pomôž nám spomaliť v uponáhľanom svete a hľadať
pokoj, ktorý ty dávaš, aby sme sa mohli stať tvorcami pokoja pre ostatných.
S: Príď, Pane Ježišu, nech aj dnešný svet spozná, že prinášaš pokoj všetkým ľuďom.
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 14, 27): Pán Ježiš povedal svojim apoštolom: „Pokoj
vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám
srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ Počuli sme Božie slovo.
S: Sláva tebe, Pane.
V: Z Betlehema vyjde Knieža pokoja.
S: A oznámi pokoj všetkým národom.

ZAŽATIE DRUHEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA
V: Zažneme druhú sviecu - sviecu pokoja. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína, že
Boží Syn priniesol pokoj ľuďom dobrej vôle. Hľa, prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud.
(Zažne sa druhá 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, svojím narodením si priniesol pokoj, ktorého prameňom je tvoj nebeský Otec. Pomôž nám
byť tvorcami pokoja.
S: Amen.
V: Naše domácnosti a spoločnosť neraz rozdeľuje nepokoj a rozbroje a hľadanie vlastných záujmov.
Daj, aby sme hľadali najskôr Božie kráľovstvo, lebo v ňom získavame pokoj a odpustenie.
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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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
nádeje a svieca pokoja, zažneme tretiu sviecu na našom adventnom venci - sviecu radosti. Učme
sa tešiť z drobných vecí, ktoré nám Pán každý deň dáva a buďme za ne vďační.
S: Príď, Pane Ježišu, nech v našej rodine a v celom svete vládne pravá radosť a trvalý pokoj.
V: Čítanie z Knihy žalmov (Ž 5, 12-13): Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, a naveky nech
jasajú. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú. Lebo ty, Pane, žehnáš
spravodlivého, ako štítom venčíš ho svojou priazňou. Počuli sme Božie slovo.
S: Bohu vďaka.
V: Pán je už blízko, nebude meškať.
S: Zjaví sa tým, ktorí ho s radosťou očakávajú.

ZAŽATIE TRETEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA
V: Zažneme tretiu sviecu. Príliš často si myslíme, že radosť je niečo veľké. Radosť môžeme cítiť z
objatia alebo stisku ruky, radosť môžeme vidieť v úsmeve. Pomôž nám, Bože, neprehliadať
jednoduché radosti, ktoré denne vstupujú do nášho života. Tento týždeň na našej adventnej ceste
otvorme oči pre radosť, ktorá nás obklopuje. (Zažne sa tretia svieca)
S: Blažení tí, čo s radosťou očakávajú jeho príchod.
V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov
prosme za všetky rodiny našej farnosti, zvlášť za tie, ktoré prežívajú ťažkosti a krízu. (Niekto z
rodiny podľa výberu)

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE
V: Dobrý a láskavý Bože, pomáhaj nás, aby sme boli pripravení a ochotní prijať radostnú správu o
narodení Božieho Syna a každodenne žiť v tejto radosti.
S: Amen.
V: Daj, aby sme s dôverou a jednoduchosťou prijali tajomstvo vtelenia, ako ho s radosťou prijali
betlehemskí pastieri.
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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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 nádeje, svieca pokoja a radosti, zažneme
štvrtú sviecu na našom adventnom venci - sviecu lásky. V tomto poslednom adventnom týždni
sa naša pozornosť sústredí na Božiu lásku, ktorú chceme šíriť okolo nás.
S: Príď, Pane Ježišu, naplň naše srdcia skutočnou láskou, nech zvestujeme svetu pravý význam Vianoc.
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 22, 8-9): Jeden z učiteľov zákona sa spýtal Ježiša,
aby ho pokúšal: "Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?" On mu povedal: "Milovať budeš
Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je
najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci." Počuli sme slovo Pánovo.
S: Sláva tebe, Pane.
V: Boh je láska.
S: Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

ZAŽATIE ŠTVRTEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA
V: Teraz zažneme štvrtú sviecu - sviecu lásky. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Na adventom venci
žiaria všetky štyri sviece. Nech v našich srdciach zavládne nádej, pokoj, radosť a láska. Hľa,
prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa štvrtá svieca)
S: Blažení tí, čo očakávajú v láske 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 láska k zvereným ľuďom. (Niekto z rodiny podľa výberu)

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE
V: Bože, od teba sa učíme milovať druhých. Pomáhaj nám prežívať v nás a šíriť okolo nás tvoju lásku.
S: Amen.
V: Vieme, že svet teraz potrebuje viac lásky. Chceme pamätať, ako veľmi miluješ každého z nás a
chceme túto lásku zdieľať s ostatnými.
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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