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ZÁVER
Všetci: Sláva Otcu i Synu...
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen.
Štvrtý adventný týždeň
PROSBY (môže sa zapojiť každý člen rodiny)
Vianoce sú blízko. Preto sa v tejto spoločnej modlitbe obráťme k Tomu,
ktorého s radosťou očakávali Otcovia, a ktorého Panna Mária v nevýslovnej láske nosila pod srdcom:
1. Prosíme, vzbuď v našich rodinách kňazské povolania a povolania pre zasvätený život, prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Daj, aby všetci ľudia pocítili, že pravý pokoj a šťastie nájdu až vtedy, keď sa
oslobodia od hriechov, prosme Pána.
3. Daj, nech vo svete zavládne pravý pokoj a nech národ nedvíha zbraň proti
národu, prosme Pána.
4. Aby naši zosnulí bratia a sestry mohli zaujať svoje miesto v nebeskom kráľovstve, prosme Pána.
Otče, čoskoro oslávime narodenie Pána Ježiša. Tešíme sa na tento sviatok. Štyrmi horiacimi sviecami ti chceme ukázať, že sme sa na príchod tvojho
Syna pripravili, a že aj v nás je viac svetla. Prijmi naše úsilie žiť s tebou v pravde.
ZÁVER
Všetci: Sláva Otcu i Synu...
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen.

Adventná modlitba v rodine

A

dventný veniec je znakom nádeje. Svojou krásou a svetlom sviec sa nám prihovára a ohlasuje príchod Mesiáša – narodenie Ježiša. Každý týždeň sa zapáli ďalšia svieca. Vianoce sa blížia. Aj my sa môžeme približovať k Bohu,
ktorý prejavuje svoju lásku k nám tým, že nám poslal svojho Syna.
V určenú hodinu sa stretne celá rodina. Po zapálení príslušného počtu sviec – podľa
toho, ktorý adventný týždeň prežívame – začne modlitba, ktorú vedie otec alebo iný
člen rodiny.
ÚVOD
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen.
MODLITBA
Prežívame adventné obdobie prípravy na príchod Pána Ježiša Krista,
ktorý priniesol nádej a nový život svetu. Narodil sa, aby priniesol dobro, lásku
a pokoj aj do našej rodiny.
Modlime sa slovami, ktoré nás naučil: Otče náš...
Mária, pomôž nám, aby sme sa stretávali s tvojim Synom v modlitbe i v ľuďoch,
s ktorými sa stretávame.
Naša dobrotivá Matka, vypros požehnanie a vzájomnú lásku pre všetkých prítomných. Pomáhaj nám vo všetkých životných situáciách. Spomeň si na nás
v hodinu našej smrti. Chceme ťa pozdraviť tak, ako ťa pozdravil anjel: Zdravas
Mária...
pokračovanie na druhej strane
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EVANJELIUM
(podľa plánu...)

Túžobne očakávame príchod nášho Pána. Pozdvihnime svoje duše
k Bohu a s dôverou sa modlime:

MODLITBA
Neprosíme o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč nás umeniu
malých krokov. Ochráň nás pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj nám poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, a že vďaka nim rastieme a dozrievame. Chlieb každodenný
daj nám pre telo i dušu.

1. Prosme za nášho biskupa M., aby bol dobrým otcom svojich veriacich,
prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Dobrý Pastier, daj, aby sme sa v čase Adventu ochotne venovali modlitbe
a skutkom pomoci, prosme Pána.
3. Aby veriaci našej farnosti pochopili, že k plnej účasti na svätej omši patrí
aj účasť na svätom prijímaní, prosme Pána.
4. Prednesme v duchu každý svoju prosbu (chvíľa ticha), prosme Pána.

Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby sme v našej rodine
žili v pokoji a láske, aby sme sa mali vzájomne radi. Daj nám k tomu silu. Vnukni
nám, aby sme v pravú chvíľu a na pravom mieste zanechali balíček dobra, a to slovami či bes slov.
Prvý adventný týždeň
PROSBY (môže sa zapojiť každý člen rodiny)
Očakávame príchod Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať radostnú zvesť
chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom tých, ktorí vedia, že potrebujú jeho
lásku a milosrdenstvo. Prosme ho, aby aj dnes ľudia vedeli, že Ježiš ich miluje a obdarúva ich svojou láskou:
1. Prosíme ťa za Svätého Otca M., daj mu veľa svetla a síl v jeho službe, prosme
Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Aby bohaté krajiny bratsky pomáhali chudobným krajinám, prosme Pána.
3. Daruj nášmu farskému spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás bohatými
na lásku k tebe a k blížnym, prosme Pána.
4. Za nás všetkých, ktorí sa počas adventu stretávame pri spoločnej modlitbe,
prosme Pána.
Otče, Ty si svetlo. Nechceš, aby sme zostávali v tme nevedomosti a hriechu. Preto si sľúbil, že k nám príde tvoj Syn. Prinesie do nášho života svetlo a teplo lásky. Ďakujeme ti za to, že si ho poslal.
ZÁVER
Všetci: Sláva Otcu i Synu...
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen.
Druhý adventný týždeň
PROSBY (môže sa zapojiť každý člen rodiny)
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Otče, tvoje svetlo nám ukazuje aj to, čo nie je v nás dobré. Niekedy
sú tiene nedorozumení a ťažkostí aj v našej rodine alebo v našom spoločenstve (chvíľa ticha – každý sa v tichu zamyslí). Otče, radi by sme priniesli svetlo tam, kde sú tieto tiene, kde je tma. Chceme si vykonať dobrú a úprimnú
spoveď pred Vianocami. Pomôž nám aby sa nám to podarilo.
ZÁVER
Všetci: Sláva Otcu i Synu...
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen.
Tretí adventný týždeň
PROSBY (môže sa zapojiť každý člen rodiny)
Modlime sa k nášmu Spasiteľovi za spásu všetkých ľudí. Veď Ježiš
prišiel na zem, aby ľuďom zjavil Otcovu lásku:
1. Prosíme ťa za našich kňazov, aby boli dobrými a starostlivými pastiermi,
prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Daj, aby všetci ľudia pocítili, že pravý pokoj a šťastie nájdu až vtedy, keď sa
oslobodia od hriechov, prosme Pána.
3. Daj, nech vo svete zavládne pravý pokoj a nech národ nedvíha zbraň proti národu, prosme Pána.
4. Aby naši zosnulí bratia a sestry mohli zaujať svoje miesto v nebeskom kráľovstve, prosme Pána.
Otče, čoskoro oslávime narodenie Pána Ježiša. Tešíme sa na tento
sviatok. Tromi horiacimi sviecami ti chceme ukázať, že sa na príchod tvojho
Syna pripravujeme, a že aj v nás je viac svetla. Prijmi naše úsilie žiť s tebou
v pravde.
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