
DOMÁCÍ BOHOSLUŽBA S OBNOVOU MANŽELSKÝCH SLIBŮ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY  

Obřad vede laik.  

Text červeně kurzívou vysvětluje, to co se koná, nebo nabízí vysvětlení symbolů.  

Text tučně jsou společné odpovědi.  
Text obyčejným písmem čte jednotlivec. 

Místo pro společnou modlitbu je dobré předem připravit – vyzdobit. Kromě obvyklé výzdoby (kříže, obrazu, 

ikony, svíce) je dobré dnes přidat předměty, které nám připomínají důležité momenty v rodině (rodinná 

fotografie, dárek nebo jiný předmět). Výzdobu je dobře tvořit společně a může být podnětem ke společnému 

sdílení a rozhovoru a může vyústit do společné modlitby. 

Texty čtení Božího slova je vhodné vybrat např. vzhledem k dětem. 

 

Celá rodina dělá znamení kříže: 

  

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

  

Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm bydlí. Ať nás Bůh naplní milostí Ducha Svatého, abychom tvořili jedno 

společenství skrze Krista, našeho Pána. 

Každá mše svatá začíná vyznáním hříchů.  I v rodině si potřebujeme vzájemná provinění přiznat a odpustit: „Kdo 

odpouští všem svým viníkům, tomu Bůh odpouští všechny jeho viny“ a jedině po odpuštění je možné začít znovu 

a těšit se, že mír domku z Nazareta bude u nás stálý a milý host. 

Chvíle ticha 

Synu Boží, narozením z Panny Marie ses stal naším bratrem, Pane: smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad 

námi. 

Synu člověka, ty znáš a chápeš naši slabost, Kriste: smiluj se na námi. Kriste, smiluj se nad námi. 

Jednorozený Synu Otce, tvoříš z nás jednu rodinu, Pane: smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. 

 

Modlitba  

Modleme se 

Chvíle ticha 

Bože, původce života,  

tys od počátku posvětil spojení muže a ženy,  

aby vytvářeli jednotu lásky a věrnosti;  

shlédni na tyto své služebníky a služebnice,  

požehnej jim a dej jim sílu,  

aby jejich společný život v manželství  

byl stále dokonalejším obrazem  

jednoty Krista a církve.  

Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,  

neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého  

žije a kraluje na věky věků. Amen. 

První čtení – Kaz 4, 9-12  

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.  

Upadne-li jeden, druh jej zvedne.  

Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.  

Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden?  

Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba.  

A nit trojitá se teprve nepřetrhne!  

Žalm – Chvalte Hospodina  

Chvalte Hospodina všichni národové, velebte ho všichni lidé.  

Neboť jest rozšířená nad námi milost jeho a pravda Boha na věky. Aleluja.  



Druhé čtení – 1 K 13, 4-8.13  

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí,  

láska se nevychloubá a není domýšlivá.  

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch,  

nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.  

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.  

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří,  

láska má naději, láska vytrvá.  

Láska nikdy nezanikne.  

Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání –  

to bude překonáno.  

A tak zůstává víra, naděje, láska –  

ale největší z té trojice je láska.  

Evangelium – Mt 13, 45-46  

Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; 

jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.  

Podněty k zamyšlení:  
1) papež František 27. 12. 2015 

Rodina Ježíše, Marie a Josefa je pro každého věřícího a zvláště pro rodiny autentickou školou evangelia. Tady obdivujeme naplnění 

božského plánu učinit rodinu zvláštním společenstvím života a lásky. Tady se učíme, že každá křesťanská rodina je povolána být 

„domácí církví“, aby vyzařovala evangelní ctnosti a stala se kvasem dobra ve společnosti. Typické rysy Svaté Rodiny jsou usebranost a 

modlitba, vzájemné porozumění a úcta, obětavost, pracovitost a solidarita. 

Z příkladu a svědectví Svaté Rodiny může každá rodina přebírat cenné indikace pro svůj životní styl a svá životní rozhodnutí a 

čerpat sílu a moudrost ke každodennímu putování. Matka Boží a svatý Josef učí přijímat děti jako Boží dar, rodit je a vychovávat v 

podivuhodné spolupráci na díle Stvořitele a tak dávat každým dítětem světu nový úsměv. V rodině dospívá život dětí ke zralosti 

smysluplnou a účinnou zkušeností nezištné lásky, něhy, vzájemné úcty a porozumění, odpuštění a radosti. 

Chtěl bych se pozastavit zejména u radosti. Pravá radost, která se zakouší v rodině, není něco nahodilého a nenadálého. Je to 

radost, která je plodem hluboké mezilidské harmonie, jež umožňuje zakoušet, jak krásné je být spolu a vzájemně si pomáhat na životní 

pouti. Základem radosti je však vždycky přítomnost Boha, jeho přívětivá, milosrdná a trpělivá láska ke všem. 

 

2) Také zázrak Boží   (Johans Rosler)- Karmelitánský kalendář 1996 

Žádný člověk nepíše Bohu dopis na poděkování. Snad proto, že bychom neuměli napsat adresu. Já jsem však jednoho dne takový dopis 

nalezl - když jsem pořádal pozůstalost po svém otci. 

„Pane Bože!“ četl jsem. „Odpusť mi, že Ti píšu dopis teprve v poslední dny svého života, kdy na Tebe musím často myslet. 

Úplně jsem totiž zapomněl poděkovat Ti za zázrak, který jsi pro mě před 20 lety udělal. Jak jistě víš, dals mi před časem za ženu 

Hanku. Poctivou ženu, to musím přiznat, udržovala můj dům v pořádku, vychovala děti dobře a zbožně, do školy je posílala čisté, i to, 

co u nás bývalo na stole, bylo vždycky opravdu k jídlu, měl jsem všechny knoflíky na kabátě, ani na mých košilích žádný nechyběl. 

Mohl jsem tedy být opravdu spokojen. Ale já nebyl. Stěžoval jsem si Ti na své trápení. Bylo to tu noc před desátým výročím naší 

svatby. „Pane Bože!“ modlil jsem se tenkrát k Tobě, „takhle to přece nemůže jít dál! Moje žena je umíněná, hašteřivá, celý den se 

hádáme, vždycky musí mít ona poslední slovo a já se musím moc namáhat, abych ji překřičel - tak má silný hlas. Jestli chci já čehý, ona 

chce hot, ani když jdeme v neděli do kostela, neobejde se to bez zlých slov. Pane Bože, Ty jsi přece všemohoucí! Dej, ať se stane 

zázrak! Moje žena je úplná dračice: Přeměň ji, prosím Tě, v jemnou a milou bytost, aby v našem manželství přestaly hádky. Ať už 

konečně dostane rozum a ať nechce mít vždy poslední slovo!“ 

Tak jsem se tenkrát modlil, a než jsem řekl „Amen“, prosil jsem, aby se ten zázrak stal přes noc, protože zítra je neděle a já 

bych chtěl druhé desetiletí našeho manželství začít s novou ženou. Příští den ráno, když jsem se probudil, promluvil jsem na svou ženu 

vlídně, abych z její odpovědi poznal, Pane, zda jsi učinil zázrak, o který jsem Tě prosil. A dostal jsem od ní vlídnou odpověď. No, Pane, 

ještě jsem pořád pochyboval, protože zázrak je zázrak: člověk hned tak neuvěří, že se stal. Požádal jsem o čistou košili - při tom jindy 

vždycky vypukla hádka: ba dokonce jsem prosil o jinou, o druhou, jen tak pro nic za nic, abych věděl, zda jsi opravdu učinil zázrak. 

Dostal jsem druhou košili - bez odmluvy... Začali jsme snídat. Byl jsem na Hanku zvlášť hodný, chtěl jsem si Tvůj zázrak zasloužit a 

nezkazit ho vlastní netrpělivostí. Hanka mi nalila kávu, což neudělala už od naší svatby, já jí za to namazal krajíček chleba... Když jsme 

šli do kostela, navrhl jsem jít cestou, kterou chodila nejraději,  ale ona trvala na tom, abychom šli jinudy, protože já dával přednost cestě 

kolem „své“ trafiky. Tak celý den probíhal v souladu a pozornostech, nepadlo ani jedno zlé slovíčko - moje modlitba, aby se stal 

zázrak, byla vyslyšena. Daroval jsi mi novou ženu: už nikdy jsme se nehádali, žádný z nás už nechtěl mít sám pravdu. Totiž tím, že mi 

žena stále ustupovala, nechtěl jsem ani já zůstávat pozadu a dělal jsem všecko, co jsem jí na očích viděl. A tak to trvá dodneška. Lidé 

pořád říkají, že už se žádné zázraky nedějí, ale u nás se zázrak stal. Za to Ti, Pane Bože, děkuju. A až budu brzo stát před Tebou...“ 

Dopis nebyl dopsán, ale poznal jsem ruku svého otce. Donesl jsem dopis matce. Bylo jí po otci velmi smutno. Ani dopis 

nedočetla do konce a začala se - oči ještě plné slz - usmívat: „A já si až do této chvíle pořád myslela, že Bůh vyslyšel moji modlitbu, 

protože jsem se téže noci modlila za zázrak a prosila Boha, aby změnil mého muže, který je hádavý a umíněný. Když jsem se druhý den 

ráno probudila, zkoušela jsem být přívětivá, abych poznala, jestli Bůh mou modlitbu vyslyšel. Protože mi tvůj otec odpovídal vlídně a 

nehádal se, poznala jsem ke svému podivení, že se otec úplně změnil. A po celý svůj život jsem dělala všechno, abych ten zázrak 

nepokazila...“ 

Po společné rozmluvě o přečteném Božím slově, nebo podnětech k zamyšlení, manželé obnovují manželské sliby.  



Připomínáme si den, kdy jsme přijali svátosti manželství, spojili své životy nerozlučným poutem. Navzájem jsme 

se tehdy zavázali slibem a nyní jej chceme před Bohem obnovit: Prosme proto Pána, aby naše sliby upevnil svou 

milostí. 
 

Manžel: 

Požehnaný jsi, Hospodine,  

neboť z tvé štědrosti jsem přijal N za ženu. 

Manželka: 

Požehnaný jsi, Hospodine, 

neboť z tvé štědrosti jsem přijala N za muže. 

Oba: 

Požehnaný jsi, Hospodine, 

neboť tys ve své dobrotě stál při nás, 

ať nám život přinášel věci dobré nebo zlé. 

Pomáhej nám, prosíme, 

abychom si i nadále zachovali věrnou lásku 

a osvědčili se jako svědkové smlouvy, 

kterou jsi s námi uzavřel. 

 

Bože, tys posvětil spojení muže a ženy,  

aby se v manželství stalo znamením 

tajemného vztahu mezi Kristem a církví. 

Shlédni na nás 

a na přímluvu Panny Marie 

nás provázej svou ochranou a požehnáním. 

Posiluj a rozmnožuj naši lásku, 

ať roste a přetrvá všechny zkoušky. 

Prohlubuj naše vzájemné porozumění, 

ať zachováváme jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje. 

Pomáhej nám v naší práci, 

neopouštěj nás v našich starostech, buď stálým zdrojem naší radosti. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

Přímluvy 

Po výzvě k modlitbě (modleme se za …) je možné vložit chvíli ticha (podobně jako v přímluvách na Velký pátek). 

Dnes se církev modlí za rodiny. Ve spojení se všemi křesťany se k této modlitbě připojme i my a říkejme: 

Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. 

 Modleme se za papeže Františka: Pán ho povolal, aby předsedal církevnímu společenství lásky; kéž mu 

pomáhá při jeho službě pro jednotu biskupského sboru i celého Božího lidu. 

 Modleme se za ty, kdo mají v jednotlivých státech zodpovědnost za vládu: Kéž je Duch Svatý inspiruje 

k projektům, které uznávají hodnotu rodiny jako základní buňky společnosti podle Božího plánu, a kéž pomáhají 

rodinám v obtížných situacích. 

 Modleme se za křesťanské rodiny: Kéž Pán, který zpečetil manželské společenství svou přítomností, učiní 

z našich rodin večeřadla modlitby a intimní společenství života a lásky podle obrazu Svaté Nazaretské rodiny. 

 Modleme se za manžele, prožívající těžkosti: Kéž Pán, bohatý na milosrdenství, je skrze mateřskou pomoc 

církve s porozuměním a trpělivostí doprovází na jejich cestě odpuštění a smíření. 

 Modleme se za manžele, kteří svátostné manželství z důvodu rozvodu uzavřít nemohou: Kéž mají pevnou 

víru, že Bůh nikomu nestraní, a že dává svou milost každému, kdo se na něj obrací a neodvrátí se od nikoho, kdo 

jej prosí o pomoc. 

 Modleme se za manžele, kteří prožili rozvod: Kéž mají pevnou víru, že Pán nedopustí na nikoho nikdy 

kříž bez toho, že by dal zároveň sílu jej unést.  

 Modleme se za všechny vdovy a vdovce, i za ty, kteří v manželství prožívají samotu: Kéž  poznají, že Pán 

je jim vždy blízko ve svátostech, ve svém Slově i v dobrých lidech, a že dokáže v pravý čas darovat svou útěchu. 

 Modleme se za rodiny, které kvůli evangeliu musí opouštět své domovy: Kéž Pán, který s Pannou Marií 

a svatým Josefem zakusil exil do Egypta, je utěší svou milostí a otevře jim cesty bratrské lásky a lidské solidarity. 



 Modleme se za prarodiče: Kéž Pán, jehož přivítali v chrámě svatí starci Simeon a Anna, je učiní moudrými 

spolupracovníky rodičů při předávání víry a při výchově dětí. 

 Modleme se za děti: Kéž Pán života, který během své služby přijímal děti a ukazoval je jako vzor pro vstup 

do nebeského království, ve všech vzbuzuje úctu k životu a inspiruje k výchovným projektům v souladu 

s  křesťanským pohledem na život. 

 Modleme se za mladé: Kéž Pán, který posvětil svatbu v Káni, jim dá objevit krásu svátostného 

a nerozlučitelného charakteru rodiny a kéž pomáhá snoubencům na cestě jejich přípravy na manželství. 

Všechny naše prosby vložme do modlitby, kterou nás naučil Pán Ježíš: 

Otče náš … 
  

Pozdravme také Pannu Marii: 

Zdrávas Maria … 
 

V letošním Roce sv. Josefa se doporučuje pomodlit modlitbu ke sv. Josefovi. Sv. Josef je patronem lidí 

v nebezpečných situacích, trpících, donucených k útěku a osamocených. Ti, kdo se pomodlí modlitbu ke sv. Josefu 

na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku mohou získat 

plnomocné odpustky. 

Modlitba sv. Jana XXIII. ke sv. Josefovi 

Svatý Josefe, 

vyvolený Bohem k tomu, 

abys byl na této zemi ochráncem Ježíše 

a nejčistším snoubencem Panny Marie, 

ty jsi prožil svůj život v dokonalém plnění povinností 

a prací svých rukou jsi živil svatou rodinu v Nazaretě: 

ochraňuj milostivě nás, 

kteří se k tobě s důvěrou obracíme. 

Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje: 

k tobě se utíkáme, protože víme, 

že v tobě najdeme toho, kdo nás ochraňuje. 

Také ty jsi zakoušel zkoušky, námahu a únavu; 

ale tvůj duch, naplněn nejhlubším pokojem, 

jásal radostí pro důvěrný vztah 

s Božím Synem, tobě svěřeným, 

a s Marií, jeho nejsladší Matkou. 

Pomáhej nám, abychom pochopili, 

že nejsme sami ve své práci, 

abychom uměli odhalit Ježíše vedle nás, 

přijali ho s otevřeností a střežili ho s věrností tak, 

jak jsi činil ty. 

Vypros nám, aby v naší rodině 

všechno bylo posvěceno láskou, trpělivostí, 

spravedlností a úsilím o dobro. 

Amen. 

Modlitba  

Bože, podle tvé vůle má rodinné společenství  

svůj pevný základ v tvém odvěkém plánu. 

Vyslyš milostivě modlitby svých služebníků a dej, 

abychom následovali příklad svaté Rodiny 

a ve věčném domově tě bez ustání radostně chválili. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Ať nás Bůh naplní radostí a nadějí. 

Ať v našem srdci vládne Kristův pokoj. 

Ať nás Duch Svatý zahrne bohatstvím svých darů. 


