Modlitbový úmysel:
za správny výber manželského partnera
a za predmanželskú čistotu

Úvodná pieseň:

Vznešený

Spoločná modlitba:Ján Pavol II.: Modlitba za rodinu
Pieseň:

Môj Boh

Čítanie Božieho Slova:Prís 31, 10 – 31
Úvaha:

z príhovoru

Pápeža

Pia

XII.

k novomanželom
Pieseň:

Vyvyšujem Teba, Pane

Jednotlivé prosby: čítajú jednotliví prítomní z lístkov
Vzývania svätých: s odpoveďou:Oroduj za nás a za naše
rodiny!
Pieseň pred požehnaním: Ctíme túto sviatosť slávnu
Eucharistické požehnanie: s

Najsvätejšou

Sviatosťou

Oltárnou
Záverečná pieseň:

Ty mi dávaš nohy jeleníc

Čítanie z Knihy Prísloví
Kto nájde ženu statočnú?
Má väčšiu cenu nad perly.
Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk.
Robí mu len dobre, nikdy nie škodu po všetky dni svojho života.
Vlnu a ľan zháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami.
Je ako kupecká loď, zďaleka dováža svoj chlieb.
Vstáva za noci, dáva pokrm svojim domácim a svojim služobníčkam, čo im
patrí.
Vyhliadne pole a kúpi ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu.
Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená.
Skusuje a vidí, že jej podnikanie je dobré,
jej lampa ani v noci nezhasne.
Svojimi rukami siaha po praslici, je prsty sa chápu vretena.
Bedárovi svoje dlane otvára a k chudobnému svoje ruky vystiera.
Nebojí sa o svoj dom, keď príde zima a sneh,
lebo všetci v jej dome majú po dvoch oblekoch.
Narobila si prikrývky; jej odev sú kment a purpur.
Jej muž je vážený pri mestských bránach, keď zasadá so staršími krajiny.
Robí a predáva jemné šaty a kupcom ponúka opasky.
Jej odevom je statočnosť a krása, s úsmevom čaká budúci deň.
Ujíma sa slova s múdrosťou a na jej jazyku je zákon dobroty.
Sleduje, čo sa robí v jej dome, a neje z chleba lenivosti.
Jej deti vstávajú a dobrorečia jej.
Aj jej muž ju chváli: „Mnohé ženy znamenite pracovali, ale ty si ich všetkých
predstihla!“
Klamlivý je pôvab a krása márna,
len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.
Dajte jej z ovocia jej rúk
a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Z príhovoru pápeža Pia Dvanásteho k novomanželom
V rodine žiari akési vlastné slnko. Je ním žena. Počujte, čo o nej
hovorí Sväté Písmo: „Pôvab úprimnej ženy potešuje muža. Svätá
a cudná žena je pôvab nad pôvab. Ako slnko, čo vychádza svetu na
Božej oblohe, tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.“
Naozaj, žena a matka je ako slnko rodiny. Je slnkom svojou
veľkodušnosťou a schopnosťou obetovať sa, stálou radosťou, pozornou
a milou starostlivosťou o všetko, čo môže urobiť radosť mužovi
a deťom. Ona sála okolo seba svetlo a srdečné teplo. Hoci sa hovorí,
že manželstvo je šťastné vtedy,

keď obaja idú doň s túžbou urobiť

šťastným toho druhého, a nie seba, a hoci to závisí od obidvoch,
predsa len takýto vynikajúci duševný zmysel a úloha sú výsadou ženy.
Lebo ona je od prírody obdarená materským citom a akousi zvláštnou
múdrosťou

a rozumnosťou

srdca.

Preto

na

príkrosť

odpovedá

vľúdnosťou, keď ju urazia, dá najavo svoju dôstojnosť spojenú s úctou,
tak ako keď slnko na úsvite rozveselí zahmlené ráno a večer pri
západe ožiari zlatými lúčmi ťažké mraky.
Žena je slnko rodiny svojím jasným pohľadom a milým slovom.
Jej oči a hlas príjemne vnikajú do duše, zjemňujú ju, zmocňujú sa jej,
dvíhajú ju, utišujú v nej búrky vášní a muža vyzývajú k radosti z dobra
a k blaživému rodinnému rozhovoru po celodennej, často namáhavej
práci v úrade alebo na poli, v zložitých obchodných záležitostiach
alebo v rastúcom priemysle.
Žena

je

úprimnosťou,
dôstojnosťou;
vyrovnanosťou

slnko
vážnou

rodiny

zvláštnou

jednoduchosťou

prirodzenou

a šľachetnou

a ušľachtilou

kresťanskou

ďalej vnútornou sústredenosťou, duševnou
a príjemným

vystupovaním,

vkusným

oblečením

a prizdobením i skromným a príťažlivým správaním. Jemný a vnímavý
duch, pôvabné črty tváre, mlčanie a úsmev

bez zlomyseľnosti,

pohyby hlavy prezrádzajúce dobrotu, to všetko jej získava krásu
ušľachtilého a pritom jednoduchého kvetu, ktorý otvára lupene
na prijímanie a vyžarovanie slnečných farieb.

Kiež by ste si uvedomili, aké vznešené city lásky a vďačnosti
vzbudzuje a vštepuje obraz takejto ženy a matky v srdciach otca a
detí!

