Úvodná pieseň
Dobrý pastier sa narodil,
by ovečky vyslobodil
pri betlemskom salaši,
radujte sa, veseľte sa, valasi.
Radujte sa a plesajte,
láskou k Bohu plápolajte
že nám Boh dal takého
žiadaného nám Pastiera dobrého.
Jak sa jedna ovsa stratí,
on sa hľadať ju navráti,
nebojí sa zanechať
pre tú jednu deväťdesiat aj deväť.
Ó, Dieťatko utešené,
z čistej Panny narodené,
daj nám svojej milosti,
nech sa s tebou uvidíme v radosti.
Otec medom poznačí na čele každého člena rodiny a
pritom hovorí:
Mocou Božieho dieťaťa buď sladký a dobrý ako
tento med počas celého roka.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Otec rodiny celej rodine zaželá požehnané Vianoce
a rodina prednesie tento hymnus.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
otec
Ježišu, Vykupiteľ náš,
ty jediný si Otcov Syn
a nevýslovný pôvod máš
pred celým svetom stvoreným.
matka:

Ty svetlo, odblesk Otca si,
ty nádej večná veriacich,
všimni si všade na zemi
modlitby teba prosiacich.

1. dieťa

Spasiteľ, spomeň, že ty, Boh,
nám si sa znížil za brata,
keď ľudský život dala ti
bez škvrny hriechu počatá.

2. dieťa

To pripomína dnešný deň,
čo slávime ho každý rok:
že z trónu Otca prichádzaš
na cestu spásy viesť náš krok.

3. dieťa

My všetci hymnus spievame,
sláviaci tvoje zrodenie,
veď tvoja drahá, svätá krv
nás spasí a zlo zaženie.

4. dieťa

Ježišu, z Panny zrodený,
sláva ti, Bože útechy;
Otcovi, Duchu Svätému
nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Položí sa na stôl Betlehemské svetlo.
Čítanie zo svätého evanjelia pod ľa Lukáša
Lk 2, 4-11
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do
Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá
Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a
rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou
manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým
tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho
prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a
uložila do jasie ľ, 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 patri ť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ Kristus Pán.“

Predstavme si Máriu, ako sa teší, keď v náručí
objíma Božie Dieťa, Spasiteľa sveta. „Nik nie je
vylúčený z radosti, ktorú nám prináša Pán Ježiš; veď
veľká radosť, ktorú v noci, keď sa narodil Kristus,
zvestoval anjel, naozaj patrí všetkému ľudu, čiže
ľudu Izraela, ktorý vtedy tak bedlivo očakával
Spasiteľa, ako aj nespočítateľnému ľudu všetkých
tých, čo postupne prijímajú toto posolstvo a usilujú
sa pripodobniť jemu svoj život... Pánovi učeníci a
všetci veriaci v Krista sú pozvaní, aby mali účasť na
tejto radosti. Ježiš totiž chce, aby všetci veriaci sami
v sebe mali jeho radosť úplnú.“
(Pavol VI., Gaudette in Domino)
Pane Ježišu, s radosťou oslavujeme tvoje
narodenie, lebo si prišiel k nám ty, Boží Syn, ako
viditeľný človek, aby si pozdvihol z pádu celé
stvorenie a povolal nás do svojho kráľovstva.
1. Ty si stvoril človeka pre lásku: prosíme najmä za
tých, ktorým chýba láska, aby sa necítili opustení a
beznádejní, ale aby ich naplnila láska
Betlehémského dieťaťa, prosme Pána.
2. Ty si požehnal rodinu už pri stvorení sveta:
prosíme za tých, ktorí ju nemajú, aby pocítili
spoločenstvo Božej rodiny, prosme Pána.
3. Ty si dal človeku zem, aby mal domov: prosíme
za tých, ktorí žijú bez domova, aby neboli
ponižovaní a nenávidení, ale aby sa im dostalo
pomoci a prijatia, prosme Pána.
4. Ty si vdýchol človeku život: prosíme za tých,
ktorým chýba zdravie, aby sa im dostalo láskavej
starostlivosti, prosme Pána.
5. Ty si dobrota a odpustenie: prosíme za tých,
ktorých trápi hnev a nenávisť, aby boli ponorení
do tvojho milosrdenstva, prosme Pána.

6. Ty si otvoril bránu milosrdenstva: prosíme za
tých, ktorí nás predišli do večnosti, aby žili v
spoločenstve Svätej rodiny, prosme Pána.
Pane Ježišu, ty si dal moc stať sa Božími deťmi
tým, čo ťa prijali; buď vždy s nami a žehnaj nás,
aby nám nik nevzal túto radosť.
Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať
božími deťmi, preto sa s vďačným srdcom
modlime:
Otče, náš ...
Spomeňme si aj na našich drahých zosnulých:
Odpočinutie večné daj im Pane, a svetlo večné
nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji!
Dajme si znak pokoja.
Celá rodina si prejaví znak pokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Otec sa pomodlí modlitbu pred jedlom
Požehnaj, Otče, toto jedlo, nech je nám na úžitok
a Tebe na chválu. Prosíme ťa, Pane, buď častým
hosťom v našom dome a daj, aby sme boli hodní
darov, ktorými si nás obdaroval.
Amen.
Sláva Otcu ...
Otec podá každému členovi rodiny oblátku s
medom.

Po večeri:
Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje
dobrodenia. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Na záver zaspievame:
Vstávajte pastieri, berte sa hor',
aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa na nebi!
/: Nikdy som nevidel, jak som starý,
na nebi vysokom takej žiary.:/
Len sa ma nebojte, pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel Slova,
aby som vám zvestil, že sa vám narodil
/: Mesiáš v Betleheme, Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.:/

Ježiš Kristus, hoci bol bohatý,
stal sa pre vás chudobným,
aby ste sa vy jeho chudobou
obohatili.
porov. 2 Kor 8, 9

Dnes oslavujeme Ježišove narodeniny .

ON, Boh v ľudskom tele
je centrom a dôvodom Vianoc.
Čo sú Vianoce bez Ježiša?
Pozlátko... blikačky... atmoška...
Plné bruško, prázdne srdce!

Prajeme Vám skutočnú vianočnú
radosť. Veď ON chce prebývať s nami
a v nás svojou milosťou stále.
Rastislav a Štefan
Ak máte čas a chuť, pozrite si na YOUTUBE
vídeá, v ktorých rozpráva Pater Kodet. Nájdete
tam veľa povzbudivých myšlienok.

omaľovánka pre deti
(v hornej časti obrázka domaľuj maštaľku a hviezdu)

Rodinná modlitba
pred štedrou večerou
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