Modlitbový úmysel:
za úctu k životu od počatia
a za ochotu prijať neočakávané dieťa

Úvodná pieseň:

Tí, čo sú smädní

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

Si mojou skrýšou v čase búrok

Čítanie Božieho Slova:Iz 43, 1-3a. 4-a. 5a.
Pieseň:

Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej
lásky

Úvaha:

z encykliky pápeža Pavla VI. Humanae
vitae

Pieseň:

Môj Pán mojou silou je

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:

Bože Otče, teraz vidím

Sviatosťou

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša
Teraz však toto hovorí Pán,
tvoj Stvoriteľ, Jakub,
tvoj Tvorca, Izrael:
„Neboj sa, veď ťa vykúpim,
po mene ťa zavolám, ty si môj.
Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.
Veď ja som Pán, tvoj Boh,
Svätý Izraelov, tvoj Spasiteľ.
Pretože si drahý mojim očiam,
vzácny a ja ťa milujem.
Neboj sa, veď s tebou som ja.

Čítanie z encykliky pápeža Pavla VI. Humanae vitae
Manželská láska nám najlepšie odhalí svoju pravú podobu a vznešenosť
vtedy, keď si uvedomíme, že pochádza akoby z najvyššieho prameňa, z Boha,
ktorý je Láska a ktorý je Otcom, „od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi
i na zemi“. Manželstvo teda nevzniklo náhodou alebo pôsobením slepých
prírodných síl, ale ho múdro a prozreteľnostne ustanovil Boh Stvoriteľ s tým
úmyslom, aby v ľuďoch uskutočnil plán svojej lásky. Preto manželia vzájomným
dávaním sa, ktoré je im vlastné a výlučné, usilujú sa o také spoločenstvo osôb,
ktorým sa navzájom zdokonaľujú, aby spolupracovali s Bohom pri plodení
a výchove

nových

bytostí.

U pokrstených manželstvo je obdarené takou

hodnosťou, že sa stáva sviatostným znakom milosti, pretože označuje spojenie
Krista a Cirkvi.
V tomto svetle sa jasne ukazujú vlastné známky a požiadavky manželskej
lásky.

Je veľmi dôležité oceniť ich správny význam. Je to predovšetkým úplne

ľudská láska,

čiže zmyslová a duchovná. Nejde tu preto iba o čisto pudovú

alebo citovú túžbu, ale aj,

a to najmä, o úkon slobodnej vôle, ktorý smeruje

k tomu, aby sa v každodenných radostiach a bolestiach nielen udržala, ale aj
rástla, aby sa tak manželia stávali akoby jedným srdcom a jednou dušou a spolu
dosahovali svoju ľudskú dokonalosť.
Ďalej ide o úplnú lásku, čiže o osobitnú formu osobného priateľstva,
v ktorom sa manželia medzi sebou so všetkým veľkodušne delia, nepripúšťajú
nespravodlivé výnimky a nesledujú sebecké výhody. Kto opravdivo miluje svojho
partnera, zaiste ho nemiluje len kvôli tomu, čo od neho dostáva, ale ho miluje kvôli
nemu samému; a robí to rád, aby ho darovaním seba obohatil.
Okrem toho manželská láska je verná a výlučná, a to až do konca života.
Takto ju chápali ženích a nevesta v ten deň, keď sa slobodne a úplne vedome
spojili manželským zväzkom. A hoci táto manželská vernosť je niekedy spojená
s ťažkosťami, predsa však nik nemôže vážne tvrdiť, že je nemožná, pretože sa
v každej dobe vyskytuje vznešená a bohatá na zásluhy. Príklady mnohých
manželov cez stáročia dokazujú nielen to, že patrí k podstate manželstva, ale aj to,
že z nej akoby z prameňa vyviera vnútorné a trvalé šťastie.
Konečne táto láska je plodná, pretože sa neobmedzuje len na manželské
spoločenstvo samo, ale smeruje k tomu, aby pokračovala a vzbudzovala nové
životy.

„Manželstvo a manželská láska svojou povahou sú zamerané na

plodenie a výchovu potomstva. Veď deti sú najvzácnejším darom manželstva
a najviac prispievajú k dobru samých rodičov.“ Z týchto dôvodov manželská láska
vyžaduje od manželov, aby dobre poznali poslanie týkajúce sa zodpovedného

rodičovstva, ktoré sa dnes právom tak veľmi zdôrazňuje,
správne chápať.

a preto sa má

