Modlitbový úmysel:
za múdrosť pri výchove a svedectve viery
a za posvätenie rodín
Úvodná pieseň:

Súcit nekonečný

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

Môj Boh

Čítanie Božieho Slova:Hymnus na lásku (1 Kor 13, 1 – 14, 1)
Pieseň:

Môj Pán mojou silou je

Úvaha:

čítanie z Listu

ženám

pápeža

Jána

Pavla II.
Pieseň:

Tebe patrí chvála a sláva

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 Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom
Hymnus na lásku
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal,
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu
a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,
a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu
a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,
a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.
Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri;
no najväčšia z nich je láska.
Usilujte sa o lásku!

Čítanie z Listu ženám
pápeža Jána Pavla II.
z 29. júna 1995
Vďaka patriaca Pánovi za jeho plán ohľadne povolania a poslania
ženy vo svete sa stáva aj konkrétnou a bezprostrednou vďakou ženám –
každej jednotlivej žene – za to, čo predstavujú v živote ľudstva.
Vďaka tebe, žena – matka, za to, že v radosti a v námahe jedinečnej
skúsenosti poskytuješ lono ľudskej bytosti a pre dieťa prichádzajúce na
tento svet sa stávaš Božím úsmevom, usmerňuješ jeho prvé kroky, staráš
sa o neho pri jeho dospievaní a si dôležitým orientačným bodom jeho
ďalšej cesty životom.
Vďaka tebe, žena – manželka, ktorá neodvolateľne spájaš svoj osud
s osudom

muža

vo

vzťahu

vzájomného

sebadarovania,

v službe

spoločenstvu a životu.
Vďaka tebe, žena – dcéra a žena – sestra, ktorá prinášaš do úzkej
rodiny a potom aj do celého života spoločnosti bohatstvo svojej citlivosti,
intuície, nezištnosti a svojej stálosti.
Vďaka
oblastiach

tebe,

zamestnaná

spoločenského,

žena,

ktorá

hospodárskeho,

pracuješ
kultúrneho,

vo

všetkých

umeleckého

a politického života, za tvoj neodmysliteľný príspevok k vytváraniu
kultúry schopnej spájať rozum s citom, v perspektíve života čoraz viac
otvoreného zmyslu „tajomstva“ a budovaniu hospodárskych a politických
štruktúr bohatších na ľudskosť.
Vďaka tebe, zasvätená žena, ktorá sa podľa príkladu najväčšej zo
žien, Matky Krista, vteleného Slova, ochotne a verne otváraš Božej láske,
pomáhajúc tak Cirkvi i celému ľudstvu žiť pred Bohom „svadobnú“
odpoveď, ktorá nádherným spôsobom vyjadruje spoločenstvo, ktoré chce
Boh uzavrieť so svojím stvorením.

Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou! S vnímavosťou, ktorá
je pre ženskú bytosť charakteristická, obohacuješ chápanie sveta
a prispievaš k plnej pravde ľudských vzťahov.

