
ADVENTNÁ MODLITBA V RODINE 
 Adventný 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 NA ÚVOD 
 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.  
 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.  
 

EVANJELIUM 
(podľa plánu...) 
 

MODLITBA DESIATKU RUŽENCA 
Pomodlime sa spoločne desiatok ruženca, pred jeho modlitbou si 
môžeme vzbudiť úmysel. 
 

MODLITBA NA ZÁVER 
 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, ako prejav Tvojej 
lásky. Daj nám priateľstvo.  

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 bez slov. 
 

ZÁVER 
Všetci: Sláva Otcu i Synu... 
Otec: Nech náš žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás 
privedie do života večného. (prežehnáme sa) 
Všetci: Amen. 
 
PLÁN ČÍTANIA: DRUHÁ KNIHA SAMUELOVA 
 

1. adventný týždeň 2. adventný týždeň 
NE 28.11. 1. kap. NE 5.12. 8. kap. 
PO 29.11. 2. kap. PO 6.12. 9. kap. 
UT 30.11. 3. kap. UT 7.12. 10. kap. 
ST 1.12. 4. kap. ST 8.12. 11. kap. 
ŠT 2.12. 5. kap. ŠT 9.12. 12. kap. 
PI 3.12. 6. kap. PI 10.12. 13. kap. 
SO 4.12. 7. kap. SO 11.12. 14. kap. 

 
3. adventný týždeň 4. adventný týždeň 

NE 12.12. 15. kap. NE 19.12. 22. kap. 
PO 13.12. 16. kap. PO 20.12. 23. kap. 
UT 14.12. 17. kap. UT 21.12. 24. kap.. 
ST 15.12. 18. kap. ST 22.12. Mt. 1. kap. 
ŠT 16.12. 19. kap. ŠT 23.12. Mt. 2. kap. 

PI 17.12. 20. kap. PI 24.12. Štedrý deň 

SO 18.12. 21. kap.   
 


