
Čítania pri sobáši   A     Čítanie z knihy Genezis     (1, 26-28. 31a) 
Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou; nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz;  na Boží obraz ho stvoril,  muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi.“ A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré. 
Počuli sme Božie slovo. 

 

B     Čítanie z knihy Genezis     (2, 18-24) 
Pán Boh povedal: „Nie je dobre, že je človek sám. Urobím mu pomocníka, ktorý mu bude podobný.“ Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetky nebeské vtáky, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Lebo ako človek nazval každú živú bytosť, tak sa ona volá. A človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám. Ale pomocník, ktorý by bol podobný človekovi, sa nenašiel. Pán Boh teda dopustil na človeka hlboký spánok. A keď zaspal, vybral jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil mäsom. Z rebra, ktoré Pán Boh Človekovi vybral, utvoril ženu a priviedol ju k človekovi. A človek zvolal: „Toto je konečne kosť z mojich kostí  a telo z môjho tela. Bude sa volať Mužena,  lebo z muža bola vzatá.“ Preto muž opusti svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú jedno telo. 
Počuli sme Božie slovo. 

         



C     Čítanie z Knihy Tobiáš     (8, 4b-8) 
Vo svadobný večer Tobiáš povedal Sáre: „Vstaň, sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, aby sa nad nami zmiloval a dal nám zdravie.“ Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval zdravie: „Zvelebený buď, Bože našich otcov,  a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov!. Nech ti dobrorečia nebesia  i všetko tvoje stvorenie po všetky veky! Ty si utvoril Adama, dal si mu vernú pomocníčku Evu a z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal, že nie je dobre človeku samému: ,Urobíme mu pomocníka, ktorý mu bude podobný.‘ 

 A teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti,  ale z opravdivej lásky. Zasiahni a zmiluj sa nado mnou aj nad ňou,  aby sme sa obidvaja v zdraví dožili staroby.“ A obaja povedali: „Amen, amen!“ 
Počuli sme Božie slovo. 

  D     Čítanie z Knihy Sirachovho syna     (26, 1-4. 16-21) 
Muž dobrej ženy je blažený:  počet dní jeho života sa zdvojnásobí. 
Statočnú žena oblažuje muža  a on v pokoji prežíva roky svojho života. 
Dobrá žena je dobrý dedičný podiel,  muž ju dostane za dobré skutky  ako podiel tých, čo sa boja Boha. 
Či je bohatý, či chudobný, má pokojné srdce;  ich pohľad je vždy radostný. 
Pôvab úprimnej ženy potešuje muža  a jej rozvaha ho posilňuje. 
Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha;  nič nevyváži dobre vychovanú ženu. 
Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab,  neoceniteľná je jemná duša. 
Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe,  tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu. 

Počuli sme Božie slovo. 



E     Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša     (31, 31-32a. 33-34a) 
„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny. Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ,Poznajte Pána‘, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán.“ 
Počuli sme Božie slovo. 

     1     Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom     (8, 31b-35. 37-39) 
Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých; akože by nám s nim nebol daroval aj všetko ostatné? Kto teda obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? Kto môže odsúdiť? Kristus Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych? On sedí po Božej pravici a prihovára sa za nás. Čo nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie? Hlad alebo nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom skvele víťazíme pomocou toho, ktorý nás miluje. Som presvedčený, že ani smrť ani život, ani anjeli ani kniežatstvá, ani prítomnosť ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá sa zjavila v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 
Počuli sme Božie slovo. 

    2     Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom      (12, 1-2. 9-13) 
 Bratia, veľmi vás prosím, pre Božie milosrdenstvo, aby ste svoje telá obetovali ako živú a svätú obetu, milú Bohu. To je vaša duchovná bohoslužba. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte, aby ste s obnovenou mysľou vybadali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, bohumilé a dokonalé. Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo a pevne sa držte dobra. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vo vzájomnej úcte, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho srdca a slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Prispievajte na potreby svätých buďte vždy pohostinní. 

Počuli sme Božie slovo. 



3     Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom      (12, 1-2. 9-18) 
Bratia, veľmi vás prosím, pre Božie milosrdenstvo, aby ste svoje telá obetovali ako živú a svätú obetu, milú Bohu. To je vaša duchovná bohoslužba. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte, aby ste s obnovenou mysľou vybadali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, bohumilé a dokonalé. Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo a pevne sa držte dobra. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vo vzájomnej úcte, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho srdca a slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Prispievajte na potreby svätých buďte vždy pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Všetci rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale buďte naklonení nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa dobre robiť pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 
Počuli sme Božie slovo. 

   4     Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom     (6, 13c-15a.17-20) 
Bratia, telo nie je na smilstvo, ale pre Pána a Pán pre telo. A Boh, ktorý vzkriesil Pána, svojou mocou vzkriesi aj nás. Vari neviete, že vaše telá sú Kristove údy? Kto sa spája s Pánom, je s nim jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý iný hriech, ktorého sa človek dopúšťa, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. Alebo neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás a ktorého máte od Boha, takže už nepatríte sebe? Veľmi draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele! 
Počuli sme Božie slovo. 

    5     Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom     (5, 2a. 25-32) 
Bratia, žite v láske podľa príkladu Krista, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Mužovia, milujte svoju ženu, ako Kristus miluje Cirkev. On seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil Cirkev slávnu, bez poškvrny, vrásky a akejkoľvek inej chyby — svätú nepoškvrnenú. Preto má muž svoju ženu milovať tak ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje seba samého. Lebo ešte nikto nemal v nenávisti svoje telo, ale každý si ho živí a opatruje, ako Kristus Cirkev, pretože my sme údy jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. 
Počuli sme Božie slovo. 



6     Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom     (12 ,31—13, 8a) 
Bratia, usilujte sa dosiahnuť väčšie dary milostí. A ešte lepšiu cestu vám ukážem: Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zimiacim cimbalom. Keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal všemožné vedomostí; a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Keby som rozdal všetok svoj majetok hladujúcim a keby som obetoval svoje telo pre slávu, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nechváli sa, nevypína sa, nie je dotieravá, nie je sebecká, nerozčuľuje sa a nemyslí na utrpené zlo; neteší sa z neprávostí, ale raduje sa z pravdy. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí. Láska nikdy nezanikne. 
Počuli sme Božie slovo. 

    7     Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom     (3, 12-17) 
Bratia, ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba ušľachtilosť zľutovania, dobroty, pokory, miernosti a trpezlivosti. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako vám Pán odpustil, odpúšťajte aj vy. Ale nadovšetko zaodejte sa láskou. Ona je dokonalým spojivom. Vo vašich srdciach nech kraľuje pokoj Kristov. V tom ste povolaní byť jedným telom. A buďte vďační. Slovo Kristovo nech vo vás prebýva v celej svojej bohatosti. Vo všetkej múdrosti navzájom sa poúčajte a varujte. Z hĺbky srdca a s vďačnosťou spievajte Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. A čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi. 
Počuli sme Božie slovo. 

   8     Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána      (3, 18-24) 
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a to nám pred ním utíši srdce, lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a pozná všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru v Boha a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. A prikázal nám, aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás zostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal. 
Počuli sme Božie slovo. 



9     Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána     (4, 7-12) 
Drahí moji, milujme sa navzájom, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, pochádza z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Zvláštnosť tejto lásky spočíva v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Drahí moji, keď nás Boh tak miluje, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosahuje dokonalosť. 
Počuli sme Božie slovo. 

 


