Modlitbový úmysel:
za zákony podporujúce
mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny

Úvodná pieseň:

Dávam všetko

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

Náš Pán, on je kráľov Kráľ

Čítanie Božieho Slova:1 Pt 3, 1-9
Úvaha:

z apoštolského listu pápeža Jána Pavla
II. o dôstojnosti a povolaní ženy

Pieseň:

Si večný Boh, si mocný Kráľ

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

Oltárnou
Záverečná pieseň:

Hudba dohráva

Sviatosťou

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Petra
Ženy nech sú podriadené svojim mužom,
aby sa aj tí, čo neveria Božiemu Slovu,
mlčky dali získať životom svojich žien,
keď uvidia ich čistý život v bázni Božej.
Ich ozdoba nech nie je vonkajšia,
ako pozapletané vlasy, navešané zlato, naobliekané rúcho,
lebo osobnosť skrytá v srdci a neporušiteľný duch jemnosti
a tichosti
je Bohu veľmi vzácny.
Tak sa kedysi ozdobovali sväté ženy,
ktoré mali nádej v Bohu a boli podriadené svojim mužom.
Tak aj Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala si ho pánom.
A vy ste jej dcérami,
ak konáte dobro a nedáte sa zastrašiť nijakou vyhrážkou.
Podobne aj vy, mužovia,
uznanlivo nažívajte so svojimi ženami ako so slabším pohlavím.
Uctite si ich ako spoludedičky milosti a života,
aby ste si neprekážali v modlitbách.
Napokon, všetci buďte jednomyseľní, spoločného cítenia,
bratsky sa milujte.
Buďte milosrdní a pokorní.
Neodplácajte sa zlým za zlé a zlorečením za zlorečenie,
naopak, žehnajte,
lebo ste povolaní, aby ste boli dedičmi požehnania.

Čítanie z Apoštolského listu
blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.
o dôstojnosti a povolaní ženy
Cirkev túži vyjadriť vďaku Najsvätejšej Trojici za „tajomstvo
ženy“ a za každú ženu – za to, čo tvorí večný rozmer jej ženskej
dôstojnosti, za „veľké Božie diela“, aké sa v nej a cez ňu uskutočnili
v histórii ľudstva. V podstate, či sa neuskutočnila v nej a cez ňu
najväčšia udalosť v histórii človeka na zemi: že Boh sa stal
človekom?
Cirkev teda ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne: za
matky, sestry, manželky; za ženy zasvätené Bohu v panenstve; za
ženy, ktoré sa venujú službe toľkým ľuďom, čakajúcim na nezištnú
lásku druhej osoby; za ženy, ktoré bedlia nad človekom v rodine,
ktorá je základným znakom ľudského spoločenstva; za ženy
konajúce prácu v zamestnaní, za ženy, na ktoré nezriedka dolieha
veľká spoločenská zodpovednosť, za ženy „dokonalé“ i za ženy
„slabé“ – za všetky, tak, ako boli myslené Bohom v celej kráse
a bohatstve ich ženskosti; tak ako boli obklopené jeho večnou
láskou; tak, ako – spolu s mužom – sú pútničkami na tejto zemi,
ktorá je v čase „otčinou“ ľudí a neraz sa stáva „slzavým údolím“;
tak, ako – spolu s mužom – berú na seba spoločnú zodpovednosť za
osudy ľudstva, podľa požiadaviek každého dňa i toho definitívneho
určenia, ktoré ľudská rodina má v samom Bohu, v lone nevýslovnej
Trojice.
Cirkev ďakuje za všetky prejavy „ženského génia“ v priebehu
dejín vo všetkých krajinách a uprostred všetkých národov, ďakuje
za všetky charizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje ženám v histórii
Božieho ľudu, za všetky víťazstvá, za ktoré vďačí ich viere, nádeji
a láske: ďakuje za všetky plody ženskej svätosti.
Cirkev prosí, aby tieto neoceniteľné prejavy, ktoré v štedrej
miere boli udelené „dcéram večného Jeruzalema“, boli náležite
uznané a použité pre dobro Cirkvi a ľudstva, najmä v našich časoch.
Rozjímajúc o biblickom „tajomstve ženy“, Cirkev sa modlí, aby
všetky ženy objavili v tom tajomstve seba a svoje „najvyššie
povolanie“.

