Ranná modlitba manželov

Večerná modlitba manželov

Otče, odovzdávame ti tento deň a každý deň nášho
života. Všetky naše spoločné túžby, všetky snaženia, a
plány. Slabosti, zranenia, všetky boje odovzdávame
do tvojho milosrdenstva a uzdravujúcej lásky. Nech
nás dnes vedie a sprevádza Svätý Duch. Amen.

Nebeský Otec, seba samého aj naše manželstvo
vkladám do Tvojich rúk.
Ty nespíš, bdej nad nami a chráň nás..
Zostaň pri nás, Pane, lebo sa zvečerieva a deň sa
končí. Zostaň pri nás, pri celej svojej Cirkvi.
Zostaň pri nás večer tohto dňa, i na večer nášho
života. Zostaň pri nás svojou milosťou a dobrotou,
svojím slovom a požehnaním.

Žalm 100

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,

Žalm 144

S radosťou slúžte Pánovi.
S plesaním vstupujte
pred jeho tvár.
Vedzte, že náš Pán je Boh;
on je náš stvoriteľ a jemu patríme,
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými;
chváľte ho a velebte jeho meno.
Lebo Pán je dobrý;
jeho milosrdenstvo trvá naveky
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
Otče náš..., pod tvoju ochranu... , sláva Otcu

Bože, novú pieseň ti zaspievam;
zahrám ti na desaťstrunovej citare.
Ty pomáhaš kráľom,
ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida
pred mečom záhuby.

Národný týždeň manželstva

N á š

p r í b e h

Program
domáce úloha a modlitby
k národnému týždňu manželstva

Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov.
Ich ústa luhajú,
ich pravica je krivoprísažná.

PONDELOK 10. FEBRUÁR
Každý je veľký na svojom mieste
18:00 svätá omša: pán farár Štefan
Hrbček
Po sv. omši svedectvá
úmysel modlitieb: poďakovanie za dar
manželskej lásky a za manželstvá v
našej farnosti

Naši synovia nech sú ako mládniky,
čo vyrastajú v mladistvej sile.
Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné,
kresané ako kvádre chrámové.

domáca úloha pre manželov:
pozrite si spolu svoje svadobné fotky
alebo video (môžete aj spolu s deťmi)

Naše sýpky nech sú plné,
nech je v nich hojnosť všetkých plodov.
Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce
na našich nivách;

UTOROK 11. FEBRUÁR
Rodina – obraz Najsvätejšej Trojice
18:00 svätá omša: pán kaplán Rastislav
Hanečák

náš statok nech je vypasený.
Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva,
ani náreku na našich uliciach.
Blažený ľud, ktorému sa tak vodí;
blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.
Otče náš..., pod tvoju ochranu... , sláva Otcu

svedectvo: pozvaný manželský pár na
tému: Prítomnosť Boha v našom
manželstve
Ján a Vierka Kurucovci
úmysel modlitieb: Za naše manželstvá,
aby sme dávali stále viac priestoru Pánu
Bohu
(Pokračovanie na ďalšej strane)

domáca úloha pre manželov:
Urob niečo pre budovanie lepších vzťahov
v dvoch základných rozmeroch –
s Bohom a medzi sebou.
STREDA 12. FEBRUÁR
Ježiš uzdravuje zranené vzťahy
deň pôstu za rodiny v kríze
18:00 svätá omša: vdp. otec Viliam
Maretta (kňaz pôsobiaci v Rodinkove)
svedectvo: pozvaní manželia, ktorí prídu
s kňazom
úmysel modlitieb: za manželstvá, ktoré
prežívajú krízu
domáca úloha pre manželov:
Modli a posti sa rodinu, ktorá potrebuje
povzbudenie. Duch Svätý ťa možno
privedie v budúcnosti aj ku konkrétnej
pomoci tejto rodine.
ŠTVRTOK 13. FEBRUÁR
Pramene jednoty
18:00 svätá omša: P. Peter Klubert, SAC
Po sv. omši adorácia do 20:00, potom
bude ešte vystavená Sviatosť Oltárna
k poklone do 22:00 hodiny
úmysel modlitieb: Za ochotu manželov
budovať a posilňovať jednotu
domáca úloha pre manželov:
Manželia si odovzdajú malý darček
(prekvapenie)

PIATOK 14. FEBRUÁR
Blahoslavení čistého srdca...
18:00 svätá omša:
pán kaplán Stefan Bocko
svedectvo: manželia Lojekovci
úmysel modlitieb: za tých, čo spolu
chodia alebo tento rok vstúpia do
manželstva
domáca úloha pre manželov:
pripravte si doma manželský Valentínsky
večer.
Po svätej omši bude požehnanie vína,
ktoré si môžete dať na bočný oltár, kde
sa svätia náboženské predmety.
(Udeľujem dišpenz od mäsa pre rodiny,
ktoré majú požehnané víno)
SOBOTA 15. FEBRUÁR
Znak vyššieho významu
16:00 svätá omša: pán farár Štefan
Hrbček
Vo svätej omši obnovenie manželských
sľubov
Po sv. omši uctenie relikvií sv. manželov
Luisa a Zelie Martinovcov
úmysel modlitieb a svätej omše:
za všetky rodiny našej farnosti
Po svätej omši program v KD - hodnotný
film a agapé
domáca úloha pre manželov:
Choďte na spoločný nákup (alebo do kina
alebo na spoločenskú akciu – napr.: ples)

Poslanie a ciele:
Národný týždeň manželstva (NTM) je
týždenná iniciatíva na podporu
manželstva.
(prebieha v blízkosti spomienky na sv. Valentína)

Cieľom NTM podporiť manželstvo ako
vzácnu hodnotu pre. NTM vytvára
priestor, kde si môžeme pripomenúť, že
spokojné manželstvo nie je
samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme
mali rozvíjať.
NTM zastrešuje pre rôzne miestne
aktivity zamerané na praktický rozvoj
manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych
miestach Slovenska. Stáva sa tak
platformou spolupráce pre rôzne
subjekty, ktorých cieľom je pracovať na
rozvoji kvalitných manželských vzťahov.
Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže
podieľať každý, kto zdieľa podobné
hodnoty a ciele.
********************************

Nebeský Otče, ty si z lásky stvoril človeka
a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby
si mu dal podiel na svojej večnej láske;
ty si nás sviatostným zväzkom spojil, aby
sme verne zobrazovali tvoju lásku a mali
účasť na tvojom stvoriteľskom diele.
Daruj im radosť a svoje požehnanie. O to
ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
Amen.

