
SLAVNOST RODINNÉHO SPOLEČENSTVÍ 

Štědrovečerní pobožnost v rodině 

1.Co se předpokládá: 
Celý Štědrý den je 
• dnem uvedení do sváteční atmosféry, nepracuje se a nenakupuje se 
• dnem rodiny, všichni touží být doma a spolu 
• dnem dobrovolného postu, půst je výrazem přípravy na velké věci 
2.Co je možno připravit: 
• vánoční stromek/ připomíná strom poznání dobrého i zlého v ráji, 

skrze který lidé poprvé zhřešili a ztratili Boží přízeň. Připomíná ale také 
dřevo jeslí, do kterých byl položen narozený Spasitel, i dřevo kříže, na 
kterém nám svou smrtí znovu získal Boží přízeň. Proto ho zdobíme světly, 
hvězdami, ovocem, cukrovím/ 

• vánoční rybu /původně postní jídlo, protože v 
jižních krajích to bylo jídlo nejchudších lidí. Ryba je 
pro křesťany také starým symbolem víry. Řecky se 
řekne ichtys. Toto slovo je složeno ze začátečních 
písmen věty: Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel/ 

• jesličky - betlém /připomínají události Kristova 
narození názorným způsobem, často zasazeným do 
našeho prostředí, aby bylo zřejmé, že i pro nás v 
tomto kraji a v této době se Kristus narodil/ 

• Betlémské světlo /je to živý plamen, který se každé vánoce rozváží po 
celém světě z betlémské jeskyně v Izraeli. Toto světlo můžeme zanést také 
na hroby zemřelých na hřbitově a starým , kteří si nemohou pro ně dojít 
sami. Obvykle je k dispozici v kostelích, nebo u skautů/ 

Může se požehnat dům:  
Úvodní modlitba: 
Náš Pán Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přebýval mezi námi. 

Prosme ho, ať při oslavě jeho narození posvětí i tento dům svou 
přítomností, ať zůstává uprostřed nás, ať v nás živí vzájemnou lásku a 
podílí se na všem, co je v životě radostné i obtížné.  

Přímluvy: 
Syn Boží, Pán nebe i země se stal člověkem a bydlel mezi lidmi.  
Prosme ho: Pane, zůstaň s námi. 

- Ty jsi posvětil rodinný život, přebývej s námi v tomto domě a buď naším 
hostem a svrchovaným Pánem. 
- Dej, ať všichni, kdo v tomto domě žijí, tvoří ve víře a vzájemné lásce 
příbytek tvého ducha. 
- Dej, ať život této rodiny je stavbou na skále, jak o tom mluví evangelium, 
ať se pevně držíme tvého slova a nic neotřese naší láskou. 
- Ty jsi neměl, kam bys hlavu složil, a ve své chudobě jsi byl odkázán na 
pohostinství přátel, nauč nás pomáhat ti ve všech bližních, kteří jsou v 
nouzi a nemají, kde bydlet. 

Všechny další osobní prosby shrnujeme do modlitby Otče náš... 
Žehnací modlitba/hned po modlitbě Páně/: 
Prosíme tě, dobrý Otče, ať zde v tomto příbytku působí tvé požehnání, 

proměň ho v domov těchto svých dětí a chraň je. Daruj jim lásku, radost a 
pokoj v Duchu svatém, chraň je od hříchu a ode všeho zlého, dej jim podíl 
na darech života a otvírej jejich srdce všem, kdo jsou v nouzi. Ať nikdy 
nezapomínáme, že naše pozemské obydlí není trvalé a že máme směřovat k 
domovu, který je u tebe v nebi, v plnosti lásky a života, kde žiješ a kraluješ 
na věky věků. Amen. 

Pak vezme otec nebo matka nádobku se svěcenou vodou a větvičku ke 
kropení, může vzít i připravené rozžhavené uhlíky na misce a nasypat 
kadidlo/vše si předem obstarají v kostele/ a procházejí všemi místnostmi 
domu. Místnost, kde je připraven vánoční stromek se může vynechat, kde 
je zahrada, hospodářství nebo dílna, může se zajít i tam,  a vše pokropit 
svěcenou vodou s prosbou, aby pro Kristův příchod bylo vše duchovně 
očištěno a připraveno. 

Při každém kropení se říká: 
Pokoj  tomuto domu a všem, kteří v něm přebývají. 
Žehnání se zakončí slovy: 
Dnes vstoupila do tohoto domu spása. 
Ať Boží požehnání spočine a setrvá v tomto domě a rozmnoží víru, 

naději a lásku ve všech, kdo v něm přebývají. Požehnání všemohoucího 
Boha Otce i Syna i Ducha svatého ať na nás sestoupí a zůstane s námi 
vždycky. Amen. 

Při stmívání se může doma svítit jen skromným světlem, ne hlavním, 
abychom mohli prožít dobu tmy, dobu čekání na Vykupitele ve Starém 
zákoně a tím víc pak docenit příchod světla. 

Od setmění začíná Svatá noc, končí doba adventní přípravy, končí postní 
den, začíná slavnost.     



JAK MŮŽEME PROŽÍVAT MODLITBU 
PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 

SLAVNOSTI RODINNÉHO SPOLEČENSTVÍ? 

 
V naší farnosti si  můžeme přát „vánočními oplatky“. Lámání oplatků 

v době svátku Božího narození je pěkným a výmluvným zvykem. Na 
připraveném štědrovečerním stole umístíme vánoční dekoraci (svíci nebo 
adventní věnec) a Písmo svaté. 

 
PRŮBĚH SETKÁNÍ MŮŽE BÝT NÁSLEDUJÍCÍ: 
1. Zapálení svíce (na adventním věnci všech čtyřech) a zpívání koled 
2. Četba Písma svatého (Lukáš 2,1-20 nebo Matouš 1,18-25) 
3. Vysvětlení zvyku  „lámání oplatků“ , posvěcení oplatků a modlitba  
4. Lámání oplatků a přání 
5. „Narodil se Kristus Pán“ nebo jiná vhodná koleda a večeře 

 
VSTUPNÍ SLOVO 

Zastavme se na chvíli nad hloubkou symbolu „lámání oplatků“. Naše 
přání se většinou týkají časných a materiálních dober. A přitom jde o něco 
více. Obyčej „lámání oplatků“ vychází z ústředního tajemství křesťanské 
víry, kterým je Eucharistie, nazvaná biblicky „Lámání chleba“. Kristus 
Pán při Poslední večeři jako hospodář hostiny žehnal, lámal a rozdával 
chléb, což bylo znamením jednoty u stolu. Pán Ježíš přišel proto, aby 
„shromáždil rozptýlené děti Boží“. Proto shromažďuje i nás kolem jednoho 
rodinného stolu  - oltáře – a sám se stává Chlebem, který sytí mnohé, 
vytváří z nás jediné Tělo, tj.Církev.  

 

NEBO: 
 

Za chvíli budeme lámat oplatky. Proč to děláme? Chléb je symbolem 
života, udržuje život. Znamení „lámání oplatků“ je rodinným gestem lásky. 
Chléb je tedy symbolem lásky a života. Bůh ve své lásce nám dává chléb a 
život. Pán Ježíš přišel na svět, „abychom měli život“. Tento život 
dostáváme při svatém přijímání. Když přijímáme Chléb Života, máme být 
otevřeni svým bližním, máme žít v činné lásce. Musíme být pro jiné jako 
chléb. Znamením toho bude nyní „lámání oplatků“. Kéž vzájemná láska 
bude našim nejlepším vánočním přáním.  

 

POŽEHNÁNÍ OPLATKŮ: 
Předsedající: V této slavnostní chvíli chvalme Boha, našeho Otce i Jeho 

Jednorozeného Syna Ježíše Krista, který se narodil z Panny Marie, aby byl 
„Bohem s nám“.(chvíle ticha) 

Děkujeme Ti, Bože, náš Otce, za tento bílý chléb, plod země a lidské 
práce, který nás nyní shromáždil v jedno, podobně jako nás shromažďuješ 
kolem svého oltáře, když se mocí Tvého Slova stává chléb Tvým Tělem. 
Požehnej + nás i tyto oplatky, když si budeme vzájemně přát. Pane, Ty sám 
jsi nás naučil tomu, abychom se na znamení lámání chleba, dokázali 
rozdělit s druhými – zvláště s potřebnými – o lásku a pokoj. Naplň nás 
všechny svým pokojem, abychom společně oslavovali Tvou otcovskou 
dobrotu. Skrze Krista, našeho Pána.  

Všichni: Amen. 
 

MODLITBA PŘED LÁMÁNÍM  
O SLAVNOSTI BOŽÍHO NAROZENÍ.: 
 

Předsedající: Bože, náš Otče, v této slavnostní hodině Tě chválíme a 
děkujeme Ti za noc, ve které jsi nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, 
našeho Pána a Spasitele. Prosíme Tě:  

- dej našemu společenství dar lásky, jednoty a pokoje.  
Všichni: Prosíme Tě, vyslyš nás. 
(další prosby přednášejí ostatní a mohou také přidat své vlastní) 
- obdaruj také naše sousedy, přátele a známé pokoje této Noci, 
- všechny opuštěné, osamocené, nemocné, trpící a hladové na celém světě 
potěš a posiluj radostnou zprávou této svaté Noci, 
- naše zemřelé příbuzné a přátele obdaruj štěstním a světlem své slávy. 

Všichni: Otče náš… 
Předsedající: Pane, náš Bože, Tys učinil, že tato Noc se rozjasnila 

paprskem pravdivého Světla Tvého Jednorozeného Syna. Dej, abychom 
zářili jasem Tvého světla v každodenním životě. Skrze Krista, našeho Pána. 
Všichni: Amen. 

(A nyní se přeje následujícím způsobem: Každý má v rukou svůj 
oplatek. Až vysloví své přání  konkrétní osobě, pak ona si ulomí část z jeho 
oplatku a přijme. Následně si vymění role. Tím, že tuto částečku sní, 
symbolicky se ztotožňují s přáním, které jim bylo vysloveno.)  

 

Vánoční oplatky můžete obdržet v sakristii našeho kostela.  
 


