Dajme prístrešie Svätej rodine
predvianočný deviatnik

Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom ako Jozef
s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Keďže nebolo
pre nich miesta v betlehemskom hostinci, ktorý slúžil ako prístrešie
pre pocestných, museli si hľadať̌ prístrešie inde. Hoci pohostinstvo patrilo
k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí.
Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša.
Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti - hľadanie prístrešia
pre Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred Vianocami (začína sa 15.
decembra a končí sa 23. decembra) putovali s obrazom Svätej rodiny z domu
do domu ako hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali
na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia.
Hoci nám súčasná situácia neumožňuje konať tradičnú pobožnosť a putovať
s obrazom v našich rodinách, môžeme sa upravenú novénu modliť vo svojich
domácnostiach, a pripraviť tak svoje rodiny na príchod Spasiteľa.

Cieľom tejto pobožnosti je:
– Dať duchovnú vynáhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktoré sa jej
dostali a dostávajú.
– Osobitne preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej Matke a našej
duchovnej Matke – prostredníci všetkých milostí.
– Pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc – osobitne vyprosiť si milosť pre
duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách.
Ako si môžeme uctiť Svätú rodinu v našich príbytkoch?
– očistiť a skrášliť si dom a izbu na prijatie Svätej rodiny ako na prijatie nejakej
návštevy,
– pristúpiť podľa možnosti k vianočnej svätej spovedi a svätému prijímaniu,
– prijať Svätú rodinu s veľkou túžbou a úprimnou radosťou,
– preukazovať osobitnú úctu Svätej rodine po celý deň,
– klaňať sa v duchu Božiemu Dieťaťu ako svojmu Bohu a Pánovi, ktorý sa skryl do
srdca Panny Márie. Vrúcne si uctiť vznešené tajomstvo vtelenia Božieho Syna,
– pozdraviť častejšie cez deň Pannu Máriu a svätého Jozefa nejakou strelnou
modlitbou. Napríklad pohľadom na obraz s prosbou: „Ukáž nám Ježiša, požehnaný
plod tvojho života“,
– zvrúcniť svoje modlitby,
– obetovať sa vrúcne svojej nebeskej Panej a Kráľovnej, dať sa jej do služieb, všetko
robiť pred jej duchovným pohľadom, v jej duchovnej prítomnosti,
– zjednotiť všetky svoje práce a zamestnania dňa s prácami Matky Božej a všetko robiť
tak ochotne, akoby o to požiadala Panna Mária,
– znášať trpezlivo a spokojne všetky utrpenia a urážky tak ako Panna Mária na ceste
Betlehemom,
– pozvať podľa možností nejakého chudobného na obed alebo štedrú večeru, či
obdarovať chudobnú rodinu. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

POBOŽNOSŤ
Na začiatok sa modlí radostný ruženec (celý alebo aspoň 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, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka milosrdenstva,
Matka Božej milosti,
Matka nádeje,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,

Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha migrantov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny
dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný
príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Jeden z členov rodiny sa pomodlí túto osobitnú modlitbu:

Matka Božia, Mária, povzbudení tvojou láskavosťou konáme túto pobožnosť
s túžbou vyprosiť si tvoju lásku a ochranu.
Pripomíname si tvoje útrapy, keď svätý Jozef v Betleheme nenašiel pre teba
prístrešie. Kam ťa až vyhnala ľudská nežičlivosť, keď si bola živým chrámom
vteleného Božieho Syna? Keby sme vtedy mali to šťastie ubytovať ťa v našom
príbytku! Keďže ti už osobne nemôžeme dať prístrešie, príď aspoň duchovne
s týmto obrazom s požehnaním tvojho Syna do nášho príbytku. Po tieto dni,
keď máme u seba tvoj obraz, budeme sa usilovať slúžiť ti a častejšie sa v duchu
klaňať Ježišovi. Kiežby sme ti mohli slúžiť s takou láskou a úctou, s akou ti slúžil
svätý Jozef.
Odteraz chceme prejavovať svoju lásku k tvojmu Synovi vo všetkých ľuďoch,
osobitne v ľuďoch trpiacich núdzu. Chceme plniť Božiu vôľu tým, že budeme
trpezlivo znášať všetky utrpenia s odovzdanosťou do Božej vôle a z lásky
odpúšťať všetkým.
Matka naša, pre Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ktoré spočívalo pod tvojím srdcom,
neodopri nám to, o čo ťa teraz prosíme s dôverou. Vypros nám čisté, ponížené,
teba milujúce srdce, aby sme lepšie poznali seba, milovali blížneho, nenávideli
hriech a s odvahou premáhali svoje zlé náklonnosti. Vypros nám milosť vytrvať
v dobrom až do konca.
Keď nám príde hodina smrti, neopusť nás vtedy, ale si spomeň na to, ako sme sa
tu zhromaždení utiekali k tebe. Milostivo ponáhľaj sa nám na pomoc a priveď
nás do večných príbytkov, aby sme s tebou a so všetkými anjelmi a svätými
mohli chváliť a zvelebovať požehnaný plod tvojho života po všetky veky vekov.
Amen.
Možno pridať aj iné modlitby na aktuálne úmysly.
Na záver sa môže zaspieva nejaká adventná alebo mariánska pieseň, prípadne pieseň k
svätému Jozefovi.
Prevzaté a upravené z brožúry „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“, M. Hromník, 2006,
Dobrá kniha, Trnava

