
 
SLAVNOST RODINNÉHO SPOLEČENSTVÍ 

předloha štědrovečerní modlitby v rodině 
 
              PŘÍPRAVA ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE  

 Před večeří společně chystáme slavnostní stůl. Přikryjeme jej slavnostním ubrusem a ozdobíme 
větvičkami s jehličím. Na ubrus můžeme dát několik stébel slámy na památku Kristova narození na slámě 
betlémských jeslí. Na stůl položíme Písmo svaté a postavíme svíčku. Na přípravě se pokud možno podílí 
všichni členové rodiny. Je hezkým zvykem přichystat jedno místo navíc, které může symbolizovat místo 
pro Pána Ježíše. Může se tím vyjádřit také ochota přijmout „pocestného“ k štědrovečernímu stolu nebo 
může připomínat naše blízké, kteří nemohou být s námi nebo již zemřeli. 
 
              PŘEDLOHA ŠTĚDROVEČERNÍ MODLITBY V RODINĚ 
 Tato modlitbu slouží jako pomůcka nebo návrh. Jednotlivé části si můžete upravit podle potřeby 
(např. věku dětí apod.), případně přidat to, co se před štědrovečerní večeří modlíváte. 
 
 Když na kostelní věži zazvoní „Anděl Páně“ (nebo ve stanovený čas), všichni se shromáždí ve 
slavnostním oblečení u štědrovečerního stolu, a zapálí svíci. V místnosti může zůstat přítmí. Na úvod je 
možné zazpívat píseň: „Ejhle Hospodin přijde…“ (kancionál, č. 101), kterou uzavíráme Advent, dobu 
očekávání. 
Pak se rodina společně pomodlí modlitbu „Anděl Páně“ (kanc., č. 005):  
                Ve jménu Otce…         ANDĚL PÁNĚ… 
 
             OTEC RODINY (NEBO JINÁ OSOBA) UVEDE SLAVNOST RODINNÉHO SPOLEČENSTVÍ. 
           Děkujeme Bohu Otci za to, že před dvěma tisíci lety poslal na svět svého Syna Ježíše Krista, který 
se narodil v betlémském chlévě jako bezbranné dítě. Tuto radostnou událost pro celé lidstvo popisuje 
evangelium sv. Lukáše (Lk 2,1-14).   

           Úryvek evangelia přečtěte z bible nebo misálku. 
 
           PO EVANGELIU NĚKTERÝ Z RODIČŮ POKRAČUJE TĚMITO NEBO VLASTNÍMI SLOVY: 

Dnes chceme společně prožít  – Slavnost rodinného společenství, den narození našeho Pána Ježíše 
Krista a připomínáme si událost, kdy se stal jedním z nás. Stal se naším bratrem, abychom se mohli stát 
Božími dětmi. Odtud pramení naše velká radost, která dnešní noc a celé vánoční svátky obklopuje celý 
svět. Než si popřejeme požehnané svátky Pánova narození, prosme nebeského Otce za pokoj ve světě i 
v lidských srdcích, aby si všichni lidé uvědomili, že jsme jedna velká rodina a všichni jsme povoláni 
k  lásce. Prosíme, ať Bůh svou milostí požehná naši vzájemnou rodinnou lásku a porozumění. Nebeský 
Otče, dej,  ať se Kristus narodí v srdci každého z nás. 
 
            Členové rodiny si navzájem popřejí milostiplné svátky, dají si znamení pokoje (pozdravení nebo 
políbení) a pak mohou společně zazpívat vánoční píseň nebo koledu (např. Narodil se Kristus Pán… 
kanc. č. 201). 



 

 

 
          POKRAČUJE SE MODLITBOU PŘÍMLUV A DÍKŮ. LZE POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ NEBO SE MODLIT 
VLASTNÍMI SLOVY. JE VHODNÉ, ABY SE NA NICH PODÍLELA CELÁ RODINA. 
 
Kristus, Syn věčného Otce, nám svým narozením a životem v rodině Marie a Josefa dal příklad vzájemné 
lásky. Proto ho prosme: 
 
/Odpověď:/ Pane, naplň nás svým pokojem! 
 

Pane, ty jsi svým životem v nazaretské rodině posvětil rodinný život; posvěť svou přítomností 
i  naši rodinu. 

Ty jsi nám dal příklad modlitby, lásky a plnění Otcovy vůle; posvěť naši rodinu svou milostí a dej 
nám plnost svých darů. 

Ty jsi ve všem hledal slávu svého Otce; pomáhej nám, ať je tvůj nebeský Otec uctíván i v naší 
rodině. 

Ty jsi prokazoval dobro všude, kam jsi přišel; upevňuj v naši rodinu svornost                                   
a vzájemnou lásku. 

Ty jsi těšil zarmoucené a mírnil bolesti lidí; proměň zármutky naší rodiny v radost. 

Ty jsi řekl: „Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje“; chraň vzájemné pouto naší manželské lásky, 
ať zůstává pevné a neporušené. 

 
           Rodiče a děti mohou přidat další vlastní prosby nebo díky. 
 

Všechny naše prosby i ty nevyřčené, všechny naše radosti i bolesti nyní odevzdejme Bohu Otci 
v modlitbě, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus:  

               OTČE  NÁŠ… 
 

MODLITBA PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ 
/je možné zazpívat místo ní píseň před jídlem/ 

 
Bože, ty jsi poslal na svět svého Syna, 

aby se stal člověkem, 
a poznal radosti a obtíže života lidské rodiny. 

Shlédni na naši rodinu shromážděnou kolem štědrovečerního stolu, 
která prosí o tvé požehnání. 

Ochraňuj nás a posiluj svou mocí. 
Prosíme o vše, co potřebujeme k dobrému životu. 

Naplň nás duchem svornosti, 
ať žijeme ve spojení s Kristem 

a vydáváme mu ve světě svědectví. 
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen 

 
 
            Po štědrovečerní večeři nenásleduje modlitba po jídle. Rodinné společenství vytvořené kolem 
stolu má dál pokračovat u vánočního stromku rozdílením dárků, zpěvem koled a radostí z krásy Štědrého 
večera. Pokud to podmínky dovolí, mohou se manželé později ještě sami společně pomodlit a celá 
slavnost vrcholí účastí na „půlnoční“ mši svaté. Rodiny s malými dětmi samozřejmě mohou ještě využít 
odpolední mši svatou. 


