OBNOVENIE MANŽELSKÝCH SĽUBOV
NA SVIATOK SV. RODINY

1. Po homílii sa kňaz prihovorí k manželom takto, alebo podobne:
Milí manželia našej farnosti! Pred rokmi – pre niektorých z Vás nedávno, pre iných
už pred naozaj mnohými rokmi – prijali ste sviatosť manželstva. Pred oltárom nášho
Pána Ježiša Krista ste si sľúbili i prisahali vernosť a lásku až do smrti. Dnes slávime
sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Jej základom bol taký istý manželský
zväzok, zväzok plný lásky, porozumenia a z nich plynúcej vzájomnej jednoty. Ježiš
vyrastal v krásnej a harmonickej rodine a my túžime, aby aj deti dnešných dní mohli
rásť v takomto prostredí lásky, krásy a radosti, v prostredí, ktorého základom
a predpokladom je láska manželov, láska, ku ktorej Vás uschopnil Boh a pre ktorú
ste sa sami na začiatku Vašej spoločnej cesty rozhodli. Preto na znak tejto lásky si
teraz spoločne podajte ruky (…) a obnovte svoj manželský súhlas!
2. Manželia si podajú ruky a spoločne prečítajú text obnovenia manželského súhlasu:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme
Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.
Kňaz zakončí:

Všemohúci Boh, od ktorého pochádza všetko dobré,
nech posilní vašu vôľu a prehĺbi vašu lásku,
aby ste verne spĺňali svoje poslanie
a tak si zaslúžili život večný.
Všetci: Amen!
3. Nasledujú modlitby veriacich (Ak sa omša slávi v nedeľu a je krédo, recituje sa až po
nich). Prosby sú zo sviatku a vložia sa do nich niektoré z nasledovných úmyslov (pred 3.
úmysel prosieb zo sviatku):
1. Prosme Pána za manželov našej farnosti, aby ich Kristus Pán obdaril milosťou,
zdravím a svätou radosťou.
2. Prosme Pána za deti týchto rodičov, aby boli vďačné svojim rodičom a ochotné im
vždy pomáhali.
3. Prosme za všetkých manželov našej farnosti, aby čoraz vernejšie zachovávali svoje
manželské sľuby.

Namiesto záverečnej modlitby modlitieb veriacich prednesie kňaz toto požehnanie:

Všemohúci večný Bože,
bez teba nič nie je ani mocné ani trvalé;
vzdávame ti vďaky za to,
že si zachoval tieto manželské zväzky,
a pokorne ťa prosíme:
požehnaj týchto manželov,
urob šťastnými ich ďalšie dni a roky
a pomáhaj im, aby ti verne slúžili
v radostiach i strastiach života.
Nech sa ich vzájomná láska
stáva čoraz dokonalejším obrazom
zväzku Cirkvi s Kristom, tvojím Synom,
ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Všetci: Amen!
4. Ak je predpísané Krédo, povie sa až po modlitbe veriacich.
5. Po kréde omša pokračuje prinášaním obetných darov.

