Národní týden manželství

Obnovuji ti svůj slib lásky,
moje milovaná manželko,

Česká evangelikální aliance

abys byla stále mou nejlepší přítelkyní.
Slibuji ti, že tě budu i nadále milovat a ctít,
v úspěchu i zápasech.
Prosím Boha, aby mi pomohl,
být citlivý ke tvým potřebám.
Slibuji, že se uchovám jen pro tebe,
že tě budu pozvedat a pomáhat ti,
abys byla vším, čím můžeš v Božích očích být.
Slibuji, že tě budu věrně milovat
v dobrém i zlém,
v bohatství i chudobě,
ve zdraví i v nemoci,
dokud nás smrt nerozdělí.
Kazatelova manželka: Milé ženy (manželky),
jestliže tato slova vyjadřují obnovu vašeho

Pastor a jeho manželka umístí své svíčky do
svícnu.
Kazatel: V této chvíli se můžete políbit na
znamení obnovy vzájemného slibu.
Zazní píseň vhodná pro danou příležitost.

manželského slibu, opakujte po mně:

ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ MANŽELŮ:
Jsem vděčná za to,
že tě Bůh přivedl do mého života,

Kazatel: Bože, tys posvětil spojení muže a ženy,

a za lásku, kterou mi dáváš.

aby se manželství stalo znamením tajemného

Obnovuji svůj slib lásky k tobě,

vztahu mezi Kristem a církví.

můj milovaný manželi.
Máš výlučné místo v mém srdci.

Chválíme tě a vzýváme tvé jméno, neboť jsi tyto

Slibuji, že tě budu milovat za všech okolností,

své služebníky provázel svou ochranou a

v úspěchu i selhání,

pomáhal jsi jim ve dnech šťastných i těžkých.

budu o tebe pečovat,
povzbuzovat tě,

Prosíme tě, požehnej jim v této chvíli, kdy (se

pomohu ti v růstu,

svými

abys byl vším, čím můžeš v Božích očích být.

přicházejí, aby ti za všechno poděkovali.

dětmi, vnuky,

příbuznými

a

přáteli)

Slibuji ti, že tě budu i nadále milovat a ctít
v dobrém i zlém,

Ať tě i v dalších letech, která jim dopřeješ, chválí

v bohatství i chudobě,

za tvou pomoc, ať zakouší tvou útěchu v obtížích

ve zdraví i v nemoci

a ve všem přijímají tvou vůli.

a budu ti věrná,
dokud se nebe nestane naším domovem.

Daruj jim zdraví těla, moudrost srdce a zralou

Obnova
manželských
slibů

víru. Doveď je k cíli, který je v tobě, ať tě v
Kazatel: Milovaní, Kristovou modlitbou bylo,

plnosti života a lásky mohou chválit na věky

abychom byli jedno. Zapálená svíčka jednoty

věků.

IČEAI

nám připomíná, že jsme jedno s Kristem. Kazatel
a jeho manželka spojí své svíčky dohromady a

Amen.

zapálí bílou svíčku jednoty uprostřed svícnu.
Může zaznít závěrečná chvála.
Kazatelova manželka: I když jsme jedno, přesto
máme Bohem danou individualitu a osobnost.
Naše hořící svíce symbolizují tuto jedinečnost.
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Obnovit vzájemné sliby lásky
Tato slavnost se může stát jedinečnou příležitostí, na

zřejmě na možnostech daného společenství, což ale

níž se lze zpětně dívat jako na jeden z důležitých

nemusí znamenat, že čím dražší, tím lepší. Utvořte si

momentů mnoha manželských vztahů. Je vhodné

přípravný tým, který připraví tuto událost tak, aby se

myslet na květinové dekorace, květiny pro zúčastněné

stala zvláštním okamžikem pro páry, které se chtějí

páry, občerstvení, focení a vše, co učiní tuto chvíli

účastnit dané bohoslužby.

jedinečnou, slavnostní a zvláštní. Závisí to samo-

III Liturgie bohoslužby III

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ
PRO BOHOSLUŽBU OBNOVY
MANŽELSKÉHO SLIBU:
●

Kazatelský pár stojí před připraveným oltářem v čele

Mnozí svou přítomností na tomto

stolů, které mohou být přichystány ve tvaru kříže.

setkání svědčíte o tom, že – jak říká Šalamoun -

Trojramenný svícen je na oltáři s jednou bílou svíčkou

„Dvěma je lépe než jednomu.“ Manželství je stále

na prostředním rameni. Dvě červené svíčky, které se

úžasným darem a místem, kde se dva stávají jedním!

později dají na dvě zbývající ramena, leží na stole

To vše je vidět i nyní ve vašich očích a na úsměvu

nebo na oltáři před svícnem. Dvě krátké tlusté svíčky

vašich tváří!

by měly být postaveny jedna po pravé a druhá po levé
straně svícnu (lehce před ním). Měly by se zapálit
před zahájením ceremonie.
Ve chvíli určené pro slib, pastor zvedne

Připravte si trojramenný svícen.

(Nyní je možné zjistit, které páry jsou spolu nejdéle
nebo naopak nejkratší dobu (viz pravý sloupec).
TEXT OBNOVY MANŽELSKÉHO SLIBU

„SLUŽEBNĚ“ NEJSTARŠÍ A
NEJMLADŠÍ PÁR
Než začne samotný obřad obnovy, je
možné předem zjistit, který z přítomných
Manželé: „Ano.“

menší svíčkou na straně svícnu.

přijmout boží lásku a dovolit, aby se plně

Doprostřed dejte bílou svíčku.

●

Na stole mějte připraveny dvě

svíček a drží ji. Dále podle pokynů pořadu bohoslužeb

Kazatel: Ti, kdo se chtějí zúčastnit obnovy slibu,

červené svíčky (později se postaví

kazatelova manželka učiní totéž. Poté co všechny

prosím, pojďte za doprovodu hudby dopředu. Dejte

na svícen).

páry zopakují slib, kazatelský pár zapálí bílou svíčku

všem pokyny. Páry stojí vedle sebe před vedoucím

Manželky: „Ano.“

Dbejte na pokyny ohledně zapálení

uprostřed pomocí červených svíček a nechají ji svítit,

párem kazatele.

Kazatelova

●

●

postaví červené hořící svíčky na stojan, čímž

Chválící skupina si připraví svatební

symbolizují

nebo jiné písně vhodné k tomuto

manžela a manželky v rámci manželské jednoty. Níže

druhu bohoslužby.

je uveden návrh manželského slibu a pořad celé

Požádejte páry, aby stály uprostřed,

bohoslužebné ceremonie. Nacvičte si celý obřad,

buď čelem ke kazatelskému páru,
nebo k ostatním
v modlitebně/kostele.

oddělenou

identitu

nebo

osobnost

projevila v lásce vaší? Pokud je to vaše
touha, řekněte své „ano“.

manželka

Zeptejte se, kdo je v manželství 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55, 60+ let; a naopak 5, 4, 3, 2,

Žena kazatele: Manželky, jste ochotny

●

svíček, které jsou uvedeny níže.

oddán nejkratší dobu.

Kazatel zvedne červenou svíci a zapálí ji

jednu z červených svíček, zapálí ji jednou z kratších

●

párů je spolu nejdéle a který je naopak

1 rok? Jestliže se přihlásí

více párů ve

stejný rok, rozdělte je podle měsíců,
případně dnů tak, abyste zjistili, který
z párů je oddán nejdéle a který nejkratší
dobu.
Pak oba páry požádejte, aby

vezme

další

přišly

dopředu

a

předejte

jim

dárek

červenou svíčku a zapálí ji malou svíčkou

vztahující se k příležitosti obnovy slibů.

na své straně svícnu.

Poté řekněte mladšímu páru, že budou-li
mít problémy, ať jdou za párem, který je
oddán nejdelší dobu – neboť možná znají
alespoň některé odpovědi! 
Vedoucí bohoslužby může požádat tyto

krůček po krůčku, se svíčkami, abyste pak nebyli

dva páry, aby celou skupinu manželských

zmateni.

párů vedli ke „svatebnímu oltáři.“

ÚVODNÍ SLOVO
Kazatel: Po určité době v manželství máme sklon
zapomenout na sliby, které jsme si jako muži a ženy
před lety dali. Dnes bychom vám rádi dali příležitost
vyjádřit si vzájemně opět svou lásku účastí na obnově
manželského slibu.
Nejprve si ale připomeňme dobrotu našeho
Boha a vzpomínky na všechno dobré, co naše
manželství provázelo během let, i na překážky, které
jsme společně překonali.
(Zde je možné zařadit krátké svědectví nějakého
manželského páru.)

Kazatel: Stejně jako Ježíš požehnal svatbu v Káni

Kazatel: Nyní zveme manžele a manželky,

svou přítomností, zveme ho, aby požehnal tuto chvíli

aby spojili své ruce a postavili se tváří

vyjádření lásky, v níž chceme znovu zasvětit své

k sobě, zatímco se všichni spojíme

životy sobě navzájem a Jemu, který je pravým

s neutuchajícím zdrojem vší lásky a

zdrojem lásky. Toužíme, aby manželé i manželky byli

znovu se odevzdáme Bohu a sobě

naplněni Boží láskou, která naplňuje lidská srdce

navzájem. Páry spojí ruce a postaví se

k dokonalé jednotě.

k sobě čelem.

V nás samotných není plamen lásky, je ale
zapálen, živen a udržován zdrojem vší lásky - Bohem,
který je láska. Toužíte vy, manželé (muži), aby tato
láska hořela ve vašich srdcích? Pokud je to vaší
touhou, řekněte své „ano“.

Kazatel: Pokud toto vyjadřuje obnovu
vašeho manželského závazku, opakujte manželé (muži) tento slib po
mně (řádek po řádku) :

