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Vianočná hodinová modlitba 

 

Srdečne ťa pozývame prežiť unikátnu modlitebnú hodinu v rámci sviatočného obdobia. 

Kiež aj ona pomôže k tomu, aby sme mohli lepšie sláviť tieto vianočné sviatky.  

 

Základné inštrukcie: 

● Hodinová modlitba je koncept modlitby, ktorý sa skladá z dvanástich päťminútových blokov, 

ktorými postupne prechádzaš.  

● Nájdi si miesto, kde budeš sám a nebudeš počas tejto hodiny vyrušovaný. 

● Nastav si pripomienku na telefóne, alebo jednoducho sleduj päťminútové bloky. 

● Na začiatku každého bloku sa krátko stíš a až potom pokračuj podľa inštrukcií. 

● Maj pri sebe pero a poznámkový blok, kde si môžeš zapísať či nakresliť myšlienky a reflexie, ktoré si 

počas tejto hodiny uvedomíš.  

 

Vianočná hodinová modlitba krok za krokom 

1. Chválospev - Lukáš 1, 68: „Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho,." 

○ Začni svoju hodinu chválospevom. 

○ Chváľ Boha za veci, ktoré máš teraz v mysli. 

○ Chváľ Ho za jednu špecifickú vec, ktorú vykonal minulý týždeň v tvojom živote. 

○ Chváľ Ho za Jeho dobrotu voči tvojej rodine. 

2. Očakávanie - Žalm 27, 14: „Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a 

očakávaj Hospodina!" 

○ Zostaň v tichom očakávaní na Pána a vnímaj veci, ktoré ti prichádzajú na um. 

3. Vyznávanie hriechov - Žalm 32, 5: „Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. 

Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu.“ 

○ Požiadaj v modlite Ducha Svätého, aby ti poukázal na čokoľvek v tvojom živote, čo sa Pánu Bohu 

nepáči. 

○ Požiadaj Ho nech ti ukáže tvoje zlé postoje, činy, ktoré si mal urobiť a neurobil si ich. 

○ vyznaj Mu tieto zlé veci a popros Ho, aby ťa očistil a odpustil ti. 

4. Modlitby zo slova Božieho - Nasledujúcich 5 minút čítaj novozmluvné, vianočné biblické texty 

spojené s modlitbou a uvažuj o nich. Stačí ak si vyberieš jeden.  

○ Vhodné texty - napr. Lukáš 1, 39 - 56, Lukáš 1, 68 - 80, Lukáš 2, 25 - 35, Lukáš 2, 36 – 38. 

5. Prosba - Filipským 1, 6: „A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná 

až do dňa Krista Ježiša." 

○ Prosba zameraná na tvoje osobné potreby. 

○ Prinášaj Pánu Bohu svoje osobné potreby, ktoré máš na srdci vo svojom živote. 
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6. Príhovorná modlitba – 1. Timoteovi 2, 1: „Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, 

modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,“ 

○ Prosba zameraná na potreby druhých ľudí. 

○ Modli sa za druhých ľudí, ktorých máš na srdci. 

7. Modli sa slovom Božím - Žalm 119  

○ Čítaj si postupne 119 Žalm.  

○ Ak ťa osloví nejaká pasáž, tak sa pri nej zastav a premýšľaj, čo ťa v nej oslovilo. 

8. Vďaka - Kolosenským 2, 6 - 7: „Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a 

budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.“  

○ Ďakuj Trojjedinému Pánu Bohu za veci v tvojom živote, v tvojej rodine a v tvojom cirkevnom 

zbore. 

9. Spev - Kolosenským 3, 16: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a 

napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ 

○ Spievaj alebo počúvaj pieseň oslavujúcu Trojjediného Pána Boha. 

10. Rozjímanie - Józua 1, 8: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo 

dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a 

budeš mať úspech." 

○ Popros Pána Boha, aby k tebe hovoril. 

○ Maj pri sebe zápisník, aby si si poznačil, či nakreslil to, čo si uvedomíš. 

11. Počúvanie - Izaiáš 55, 3 : „Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami 

večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi.“ 

○ Týchto päť minút si postupne prechádzaj to, čo si doposiaľ čítal, čo si sa modlil, čo si spieval a 

premýšľaj nad tým, ako to všetko Pán Boh spája dokopy. Uvažuj, čo to pre teba znamená. 

12. Chvála  - Efezským 1, 3 - 8: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských 

veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta 

vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady 

svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás 

omilostil v Milovanom. V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva 

Jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou,“ 

○ Oslavuj a chváľ Pána Boha za tento vzácny čas, ktorý si strávil modlitbou a ďakuj za všetko, čo 

si si dnes uvedomil. 

○ Chváľ Ho za Jeho dobrotu a lásku. 

 

Nech ti Pán Boh dáva silu a požehnáva ťa aj v tejto vzácnej hodine. 

 

Zdroj: YouVersion, upravil Marián Kaňuch 


