Domácí pobožnost na Štědrý večer
V místnosti, kde se bude konat štědrovečerní večeře, se postaví na stůl betlémské světlo a
zapálí se všechny svíce adventního věnce. Stranou si připravíme sošku Ježíška z domácího
betléma. Mohou se vystavit fotografie členů rodiny a přátel, kteří nejsou přítomni (v nemocnici,
v zaměstnání), nebo nedávno zemřeli. Světlo zůstává zhasnuto, hoří jen svíce na věnci.
Společně se modlíme radostný růženec (nebo jenom Otčenáš a Zdrávas):

Ve jménu Otce ... Věřím v Boha ... Otče náš
První desátek – kterého jsi z Ducha svatého počala – se pomodleme za naši rodinu:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že dnes může být celá naše rodina spolu. Prosíme
tě, abys nás všechny zachoval ve své milosti a ve zdraví. Ať je v naší rodině
vždy láska, radost a pokoj.
Děti veď k důvěře a poslušnosti, rodiče zachovej ve vzájemné věrnosti a
porozumění. Dospělým pomoz dobře plnit poslání, které jsi jim určil, starým a
nemocným dej sílu, trpělivost a vděčnost svých blízkých.
Všem našim příbuzným a přátelům dej zažít svou blízkost a požehnej jim.
Druhý desátek – se kterým jsi Alžbětu navštívila – se pomodleme za církev:

Pane Ježíši, děkujeme ti dnes také za to, že patříme do tvé církve, se kterou
můžeme prožít tento šťastný večer
Pamatuj, prosíme, na Svatého Otce a na našeho biskupa, aby tvou církev
dobře vedli. Pamatuj také na naše duchovní Otce ve farnosti, aby nám byli
vždy dobrým příkladem v oddanosti tobě, pomoz nám žít podle slova, které
nám hlásají, a dej jim také dostatek potřebných pomocníků pro každé dobré
dílo.
Probuď, Pane, v naší farnosti nová povolání ke službě oltáře a k řeholnímu
stavu a nedopusť, aby naše farnost někdy zůstala bez pastýře.
Třetí desátek – kterého jsi v Betlémě porodila – se pomodleme za národ:

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám dáváš žít v naší krásné zemi.
Skládáme ti prosbu za náš národ, abys ho stále zachoval ve své lásce a
ochraně, aby s tvou pomocí překonal všechny obtíže doby a poskytoval nám
blaho a bezpečí.
Prosíme tě za vzájemnou lásku a porozumění v našem národě, za ochotu k
odpuštění a smíření a za pokojné časy.
Těm, kdo mají v našem národě odpovědnost dej Ducha své moudrosti a
spravedlnosti. Prosíme také za úrodu příštího roku, abychom měli dostatek
všeho, co potřebujeme k životu.
Čtvrtý desátek – kterého jsi v chrámě obětovala – se pomodleme za svět:

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi přišel do tohoto světa, který nám tvůj
Otec svěřil, abychom se podíleli na jeho udržování a rozvoji a mohli ti v něm
sloužit.
Voláme k tobě s prosbou za všechny národy, které dnes prožívají těžké chvíle
války a nepokojů, aby zase našly cestu ke svornosti a míru.

Všem těm, kdo dnes na světě trpí hladem a nedostatkem, dopřej, aby se
setkali s pochopením a účinnou pomocí ostatních. Těm, kdo dnes nemají svůj
domov a stali se vyhnanci nebo uprchlíky, pomoz, aby i se i oni setkali s
porozuměním a bratrskou láskou. Ať všichni ti, kdo mají ve světě vliv, ho
využijí k dobru všech lidí.
Prosíme za spásu, kterou jsi přinesl celému světu, aby ji celý svět přijal.
Pátý desátek – kterého jsi v chrámě nalezla – se pomodleme za zemřelé:

Pane Ježíši, děkujeme ti za všechny chvíle prožité s těmi, kteří už nás v tomto
světě opustili a za naději na shledání s nimi ve věčnosti.
Shlédni na zemřelé členy naší rodiny a odměň v nebi všechnu lásku, kterou
nám prokazovali.
Shlédni na všechny naše blízké a přátele, kteří už zemřeli, aby mohli prožívat
tento svatý večer už s tebou v nebi. Shlédni na všechny oběti násilí,
nespravedlnosti a válek a odměň jejich utrpení odplatou božskou. Shlédni na
všechny ty, kteří odešli z tohoto světa s malou vírou a láskou a jsou dosud
v očistci, aby dokonale zakusili tvé milosrdenství.
Po růženci nebo zkrácené modlitbě se všichni postaví a modlí se modlitbu Anděl Páně. Při
slovech: „Slovo se stalo tělem“ se rozsvítí hlavní světlo. Pak otec rodiny čte úryvek z evangelia:

Slova svatého evangelia podle Lukáše (Lk 2,1–20)
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu.
To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy
všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského
města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože
byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou
ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit.
A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v
zájezdním útulku nebylo pro ně místo.
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda.
Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně
veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To
bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A
náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!“ Když andělé odešli
od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to,
co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i
děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti
pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tornu, co jim pastýři vyprávěli. Mana však to
všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili
Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
Slyšeli jsme slovo Boží.
Nyní se zazpívá „Narodil se Kristus Pán“ a do betléma se vloží soška Ježíška. Pak následuje modlitba
před jídlem a štědrovečerní večeře. Po večeři se jde ke stromečku a k betlému.
Děti nejprve rozdají dárky ostatním a pak teprve rozbalí svoje. Večer můžeme ještě vyplnit zpěvem koled
nebo čtením vánočního příběhu. Připravujeme se na mši v kostele.

