
Dajme prístre!ie Svätej rodine 
predviano!n" deviatnik 
 

 
 
 
Luká!ovo evanjelium v správe o Je"i!ovom narodení hovorí o tom ako Jozef  
s Pannou Máriou i!li z Nazareta na súpis #udu do Betlehema. Ke$"e nebolo  
pre nich miesta v betlehemskom hostinci, ktor% slú"il ako prístre!ie  
pre pocestn%ch, museli si h#ada&̌ prístre!ie inde. Hoci pohostinstvo patrilo  
k nábo"ensk%m povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u #udí. 
Uch%lili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Je"i!a.  
 

Táto udalos& podnietila vznik #udovej adventnej pobo"nosti - h#adanie prístre!ia 
pre Svätú rodinu. 'udia po devä& ve(erov pred Vianocami (za(ína sa 15. 
decembra a kon(í sa 23. decembra) putovali s obrazom Svätej rodiny z domu  
do domu ako h#adajúci prístre!ie a spolo(nou modlitbou sa pripravovali  
na dôstojné oslávenie Je"i!ovho narodenia.  
 
Hoci nám sú(asná situácia neumo")uje kona& tradi(nú pobo"nos& a putova& 
s obrazom v na!ich rodinách, mô"eme sa upravenú novénu modli& vo svojich 
domácnostiach, a pripravi& tak svoje rodiny na príchod Spasite#a. 
 



Cie#om tejto pobo"nosti je:  
– Da& duchovnú vynáhradu za odmietnutie a urá"ky Svätej rodiny, ktoré sa jej 
dostali a dostávajú.  
– Osobitne preukáza& lásku a úctu Panne Márii ako Je"i!ovej Matke a na!ej 
duchovnej Matke – prostredníci v!etk%ch milostí.  
– Pripravi& sa na dôstojné slávenie Vianoc – osobitne vyprosi& si milos& pre 
duchovn% zrod Je"i!a, jeho lásky a pokoja v rodinách.  
 
Ako si mô"eme ucti& Svätú rodinu v na!ich príbytkoch?  
 

– o!isti" a skrá#li" si dom a izbu na prijatie Svätej rodiny ako na prijatie nejakej 
náv#tevy,  
– pristúpi" pod$a mo%nosti k viano!nej svätej spovedi a svätému prijímaniu,  
– prija" Svätú rodinu s ve$kou tú%bou a úprimnou rados"ou,  
– preukazova" osobitnú úctu Svätej rodine po cel& de',  
– kla'a" sa v duchu Bo%iemu Die"a"u ako svojmu Bohu a Pánovi, ktor& sa skryl do  
srdca Panny Márie. Vrúcne si ucti" vzne#ené tajomstvo vtelenia Bo%ieho Syna,  
– pozdravi" !astej#ie cez de' Pannu Máriu a svätého Jozefa nejakou strelnou 
modlitbou. Napríklad poh$adom na obraz s prosbou: „Uká% nám Je%i#a, po%ehnan& 
plod tvojho %ivota“,  
– zvrúcni" svoje modlitby,  
– obetova" sa vrúcne svojej nebeskej Panej a Krá$ovnej, da" sa jej do slu%ieb, v#etko  
robi" pred jej duchovn&m poh$adom, v jej duchovnej prítomnosti,  
– zjednoti" v#etky svoje práce a zamestnania d'a s prácami Matky Bo%ej a v#etko robi"  
tak ochotne, akoby o to po%iadala Panna Mária,  
– zná#a" trpezlivo a spokojne v#etky utrpenia a urá%ky tak ako Panna Mária na ceste  
Betlehemom, 
– pozva" pod$a mo%ností nejakého chudobného na obed alebo #tedrú ve!eru, !i 
obdarova" chudobnú rodinu. „(oko$vek ste urobili jednému z t&chto mojich 
najmen#ích bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)  

POBO"NOS# 

Na za!iatok sa modlí radostn& ru%enec (cel& alebo aspo' desiatok). Potom nasledujú 
Loretánske litánie.  

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 
Otec na nebesiach, Bo"e, zmiluj sa nad nami. 
Syn, Vykupite# sveta, Bo"e, zmiluj sa nad nami. 



Duch Svät%, Bo"e, zmiluj sa nad nami. 
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. 

Svätá Mária, oroduj za nás. 
Svätá Bo"ia Rodi(ka, 
Svätá Panna panien, 
Matka Kristova, 
Matka Cirkvi, 
Matka milosrdenstva, 
Matka Bo"ej milosti, 
Matka nádeje, 
Matka naj(istej!ia, 
Matka najnevinnej!ia, 
Matka panenská, 
Matka nepo!kvrnená, 
Matka hodna lásky, 
Matka obdivuhodná, 
Matka dobrej rady, 
Matka Stvorite#a, 
Matka Spasite#a, 
Panna najmúdrej!ia, 
Panna hodna úcty, 
Panna hodna chvály, 
Panna mocná, 
Panna dobrotivá, 
Panna verná, 
Zrkadlo spravodlivosti, 
Sídlo múdrosti, 
Prí(ina na!ej radosti, 
Príbytok Ducha Svätého, 
Príbytok hoden cti, 

Vzne!en% príbytok nábo"nosti, 
Ru"a tajomná, 
Ve"a Dávidovho mesta, 
Ve"a zo slonovej kosti, 
Dom zlat%, 
Archa zmluvy, 
Brána do neba, 
Hviezda ranná, 
Uzdravenie chor%ch, 
Úto(isko hrie!nikov, 
Útecha migrantov, 
Útecha zarmúten%ch, 
Pomocnica kres&anov, 
Krá#ovná anjelov, 
Krá#ovná patriarchov, 
Krá#ovná prorokov, 
Krá#ovná apo!tolov, 
Krá#ovná mu(eníkov, 
Krá#ovná vyznáva(ov, 
Krá#ovná panien, 
Krá#ovná v!etk%ch svät%ch, 
Krá#ovná po(atá bez po!kvrny 
dedi(ného hriechu, 
Krá#ovná nanebovzatá, 
Krá#ovná posvätného ru"enca, 
Krá#ovná rodiny, 
Krá#ovná pokoja, 

 
Baránok Bo"í, ty sníma! hriechy sveta, z!utuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Bo"í, ty sníma! hriechy sveta, vysly" nás, Pane. 
Baránok Bo"í, ty sníma! hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 
 
Oroduj za nás, svätá Bo"ia Rodi(ka. 
Aby sme sa stali hodní Kristov#ch pris!úbení. 
 



Modlime sa. 
Pane a Bo!e ná", dopraj nám te"i# sa zo stáleho zdravia tela i du"e a na mocn$ 
príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochra%uj nás v #a!kostiach tohto !ivota 
a prive& nás do ve'nej radosti. Skrze Krista, ná"ho Pána. Amen. 
 
Jeden z !lenov rodiny sa pomodlí túto osobitnú modlitbu:  
 
Matka Bo!ia, Mária, povzbudení tvojou láskavos#ou konáme túto pobo!nos#  
s tú!bou vyprosi# si tvoju lásku a ochranu.  
Pripomíname si tvoje útrapy, ke& svät$ Jozef v Betleheme nena"iel pre teba 
prístre"ie. Kam #a a! vyhnala (udská ne!i'livos#, ke& si bola !iv$m chrámom 
vteleného Bo!ieho Syna? Keby sme vtedy mali to "ťastie ubytova# #a v na"om 
príbytku! Ke&že ti u! osobne nemôžeme da# prístre"ie, prí& aspo% duchovne  
s t$mto obrazom s po!ehnaním tvojho Syna do ná"ho príbytku. Po tieto dni, 
ke& máme u seba tvoj obraz, budeme sa usilova# slú!i# ti a 'astej"ie sa v duchu 
kla%a# Je!i"ovi. Kie!by sme ti mohli slú!iť s takou láskou a úctou, s akou ti slú!il 
svät$ Jozef.  
Odteraz chceme prejavova# svoju lásku k tvojmu Synovi vo v"etk$ch (u&och, 
osobitne v (u&och trpiacich núdzu. Chceme plni# Bo!iu vôľu t$m, !e budeme 
trpezlivo zná"ať v"etky utrpenia s odovzdanos#ou do Bo!ej vôle a z lásky 
odpú"#a# v"etk$m.  
Matka na"a, pre Najsvätej"ie Srdce Je!i"ovo, ktoré spo'ívalo pod tvojím srdcom, 
neodopri nám to, o 'o #a teraz prosíme s dôverou. Vypros nám 'isté, poní!ené, 
teba milujúce srdce, aby sme lep"ie poznali seba, milovali blí!neho, nenávideli 
hriech a s odvahou premáhali svoje zlé náklonnosti. Vypros nám milos# vytrva# 
v dobrom a! do konca.  
Ke& nám príde hodina smrti, neopus# nás vtedy, ale si spome% na to, ako sme sa 
tu zhroma!dení utiekali k tebe. Milostivo ponáh(aj sa nám na pomoc a prive& 
nás do ve'n$ch príbytkov, aby sme s tebou a so v"etk$mi anjelmi a svät$mi 
mohli chváli# a zvelebova# po!ehnan$ plod tvojho !ivota po v"etky veky vekov. 
Amen.  
 
Mo"no prida# aj iné modlitby na aktuálne úmysly.  
Na záver sa mô"e zaspieva nejaká adventná alebo mariánska pieseň, prípadne piese$ k 
svätému Jozefovi. 

Prevzaté a upravené z bro"úry „Kto dá prístre%ie Svätej rodine?“, M. Hromník, 2006, 
Dobrá kniha, Trnava 


