
„Žijeme v době, která je pro nás všechny nová a do jisté míry neklidná.  

Možná si s ní někdy nevíme rady, snad nás někdy přepadne, možná i ovládne 

strach.   

Zkusme se zamyslet nad touto nabídkou: prožít letošní Vánoce jinak, 

povzbudivějším a nadějnějším způsobem, který nám všem nabízí spojit se 

v rodinách nevšední láskou s tím, který přišel, aby nás miloval, zachránil, spasil; 

prostě, aby nám zvláštním způsobem sloužil, a tak nám dal ten nejsvětlejší 

příklad, hodný následování. 

Uprostřed noci po štědrovečerní večeři si připomeneme Jeho narození. 

Můžeme se na tuto jedinečnou oslavu připravit způsobem nabízeným v tomto 

letáčku či jakýmkoliv způsobem, na který jsme v rodině o slavných okamžicích 

zvyklí. 

Možná vám tento text pomůže prožít ten krásný večer o něco slavnostněji.  

 

  



 

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 talíře jednotlivých členů rodiny připravíme vánoční oplatky.  

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“  ke štědrovečernímu stolu 

nebo může připomínat naše blízké, kteří nemohou bý t s námi nebo již zemřeli.  

Ve chvíli, kterou určí rodiče, se celá rodina  shromáždí ve slavnostním oblečení u 

štědrovečerního stolu . Otec rodiny, nejlépe od betlémského světla , zapálí svíci na 

stole a slavnostně zvolá : 

 

„Světlo Kr istovo .“  

 

Ostatní přítomní odpovídají: 

 

„Bohu díky.“  

 

Otec rodiny (nebo jiná osoba) uvede slavnost rodinného společenství  

 

 

„Děkujeme Bohu Otci za to, že před dvěma tis íci  lety  poslal na svět svého Syna 

Ježíše Krista, který se narodil  v betlémském chlévě jako bezbranné dítě. Tuto 

radostnou událost pro celé l idstvo popisuje evangelium sv. Lukáše (Lk 2,1 -14).“  

 

Úryvek evangelia přečteme z Bible nebo z letáčku.  

 

Slova svatého evangelia podle Lukáše.  

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říš i  provedlo sčítání 

l idu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýri i  místodržitelem Kvirinius. 

Šli  tedy všichni,  aby se dali  zapsat, každý do svého města. Také Josef  se odebral 

z gali lejského 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 j í  čas, kdy měla porodit.  A porodila svého prvorozeného syna, zavinula 

ho do plének a položila do jesl í ,  protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.  

V té kraj ině nocovali  pod širým nebem pastýři  a střídali  se na hlídce u svého 

stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a s láv a Páně se kolem nich rozzáři la a 

padla na ně veliká bázeň. Anděl j im řekl:  „Nebojte se!  Zvěstuj i  vám velikou 

radost,  radost pro všechen l id:  V městě Davidově se vám dnes narodil  Spasitel  –  

to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavi nuté do 

plének a položené v jesl ích.“ A náhle bylo s  andělem celé množství nebeských 

zástupů a takto chváli l i  Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj  l idem, v 

kterých má Bůh zalíbení!“  

Slyšeli  jsme slovo Boží.  

 

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 se dnešní noc i  a celé vánoční svátky rozlévá po celém světě .  

Než si  popřejeme požehnané svátky Pánova narození,  prosme nebeského Otce za 

pokoj  ve světě i  v l idských srdcích, aby si  všichni l idé na celém světě 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.  

A nyní,  se v duchu křesťanské lásky a odpuštění,  podělíme vánočním oplatkem –  

chlebem lásky. Oteví raj íc naše srdce vzájemné lásce,  otevíráme je také na 

příchod Páně. V něm každý člověk najde dobrotu  a přátelství .  Ať se navždy stane 

On, stálým členem naš í  rodiny  a našeho domova.“  

 

Členové rodiny si navzájem popřejí požehnané  svátky, dají si znamení pokoje 

(pozdravení nebo políbení), rozdělí se oplatkem  a pak mohou společně zazpívat 

vánoční píseň nebo koledu  

(např. Narodil se Kristus Pán… Kancionál č. 201).  

Modlitba před štědrovečerní večeří 

 

Bože, ty  js i  poslal na svět svého Syna, aby se stal člověkem,  a poznal radosti  a 

obtíže života l idské 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  ži jeme ve spojení  s Kristem a vydáváme mu ve světě svědectví.  

Neboť on s tebou ži je a kraluje na věky věků.  

Amen. 

 

Můžeme přidat společnou modlitbu OTČE NÁŠ…  



 

Modlitba po štědrovečerní večeři 

 

Děkujeme, dobrý Bože za dary, které jsme z  Tvé štědrosti  při jal i  a dej  ať  nikdo 

na světě netrp í nouzí,  ale všichni l idé ať dostanou to, co k  životu potřebuj í.  

 

Rodinné společenství vytvořené kolem stolu má dál pokračovat u vánočního 

stromečku rozdílením dárků, zpěvem koled a radosti 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.   

 

 


