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Vianočná rodinná pobožnosť s Lectio Divina 

 

Privítanie všetkých účastníkov pobožnosti.  

 

Úvodná modlitba - vlastná, alebo modlitba slovami biblického textu - napr. Velebí moja duša Pána. 

 

Spoločné zastavenie sa nad biblickým textom pomocou Lectio Divina 

1. Čítanie biblického textu - po prečítaní textu môže každý povedať, čo ho oslovilo, zaujalo. 

○ Biblický text je potrebné prečítať pomaly, aj viackrát. Potichu, polohlasne.  

○ Skúste prečítať aj v rôznych prekladoch Biblie (napr. ekumenický, Roháčkov, katolícky). 

○ Vnímajte konkrétne slová, frázy alebo verše ktoré vás zaujali, či oslovili a poznačte si ich. 

○ Povedzte ostatným, čo vás zaujalo, povzbudzujeme ku diskusii všetkých zúčastnených. 

Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 8 - 20 - „A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a 

strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa 

bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému 

ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude 

znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo 

množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle! Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a 

pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko 

uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, 

divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom 

sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“ 

2. Spoločné rozjímanie/ premýšľanie a diskusia nad tým, čo sme čítali a čo nás oslovilo pomocou 

nasledovných otázok: 

○ Prečo ma práve tieto slova zaujali? 

○ Čo je na nich výnimočné? 

○ Kde sa tieto slová pretínajú s mojim životom? 

3. Tichá modlitebná chvíľa, kde si človek v tichosti môže klásť nasledovné otázky: 

○ Čo mi, Pane hovoríš?  

○ Ako ma chceš zmeniť? 

○ K akým činom ma voláš?  

○ Aký obraz máš pre mňa?  

○ Potom si môžeme ešte spolu povedať, čo sme si uvedomili v tichej chvíli. 

4. Odpočinutie - moment, kedy zostaneme všetci ešte chvíľu ticho. 

○ Zostaňte chvíľu ticho v Božej prítomnosti.  

○ Čas tichej vďaky za prejavenú Božiu lásku voči nám. 

Spoločná modlitebná chvíľa (nahlas) na záver pobožnosti 

● Môže sa pomodliť jeden člen rodiny alebo sa môžu pridať aj ďalší. (podľa vašich zvykov). 

● Spolu sa môžete pomodliť modlitbu Pánovu Otčenáš. 

 

Záverečné požehnanie - Choďte požehnaní a v Kristu vyvolení. Choďte v radosti a pokoji. Boh nech 

žehná a vedie všetky vaše kroky. Amen. 

 

Pomôcky: (1) Ak máte deti, môžete im dať nakresliť vianočný príbeh. (2) Môžete si spoločne zaspievať, 

alebo vypočuť  pieseň. 


