PORIADOK

MANŽELSKÝCH

JUBILEÍ

1.
2.
3.

Suspírium alebo Apoštolský pozdrav.
Príhovor.
Požehnanie:
Drahí jubilujúci manželia! Dožívate sa 25. (50., 60., 65.) výročia uzavretia svojho
manželstva. Tu v spoločenstve svojich najbližších a tohto cirkevného zboru ďakujte Pánu
Bohu za Jeho vernú otcovskú milosť. V pokore srdca sa Mu odovzdajte do ďalšej ochrany
a proste o Jeho požehnanie. Pokľaknite a podajte si pravé ruky.
Požehnanie: Ja, služobník Boží a Kristov, požehnávam vaše jubilujúce manželstvo v
mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého + (urobí kríž) s prosbou (ruky položené na hlavy):
Trojjediný Pán Boh, ktorý vás až doposiaľ zachoval (a za také dlhé roky opatroval),
ochraňuj vás aj naďalej pred každým zlom a pomôž vám ďalej žiť v pokoji podľa Jeho
vôle. Jeho milosť a požehnanie buď s vami časne i večne! Amen.
4.

Modlitba jubilujúcich manželov:
Bože, Otče náš nebeský! Z hĺbky svojich sŕdc Ti ďakujeme, že si nás naším
manželstvom v jedno spojil. Ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku a milosť a za šťastie, ktoré
sme v našom manželstve prežívali. Ďakujeme Ti, že si nás udržiaval spolu, požehnával,
potešoval i posilňoval v radostných i smutných chvíľach nášho spoločného života, takže
sme sa mohli dožiť jubilea nášho manželského spolužitia. Keď si dnes toto výročie v
spoločenstve cirkevného zboru a našich najbližších pripomíname, porúčame sa i naďalej
do Tvojej milostivej ochrany. Daj, aby sme naše manželstvo mali stále v úcte a svätosti. Ty
sám posväcuj našu lásku a vernosť. Daj, aby sme v spoločenstve cirkevného zboru mohli
oslavovať Tvoje meno. Pomôž nám, aby sme si navzájom odpúšťali a aby sme každým
dňom prijímali radosť a silu z Tvojich rúk. Ak nám predĺžiš naše dni, neopusť nás ani
vtedy, ale buď nám svetlom, keď nám bude hasnúť zrak, buď nám silou v mdlobách,
oporou v slabostiach, lekárom v chorobách, útočišťom a životom pri smrti. Po skončení
nášho časného života prijmi nás do večnej slávy, pre svojho Syna Ježiša Krista, nášho
Pána. Amen.
5.

Modlitba prítomných:
Bože, najmilostivejší náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za milosť, ktorú si preukázal
týmto našim priateľom (blízkym, rodičom, príbuzným) a kresťanským manželom, keď si
im predĺžil spoločné dni a doprial im dožiť sa takého vysokého výročia ich spolužitia.
Pokorne Ťa prosíme, buď s nimi aj naďalej, po celý čas života až do ich smrti. Silu do
ďalších dní nech čerpajú z modlitieb, služieb Božích, z Božieho slova a Večere Pánovej.
Pomáhaj im dobrý boj bojovať, beh dokonať a vieru zachovať. Po skončení tohto života
udeľ im večnej slávy pre Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána. Amen.

