PROŠNJE VERNIKOV
I.
1. Prosimo Gospoda, da bi se I. in I., združena v svetem zakonu vedno veselila zdravja
na duši in na telesu.
2. Prosimo Gospoda, naj blagoslovi njuno zvezo, kakor je posvetil svatbo v galilejski
Kani.
3. Prosimo Gospoda, naj jima podeli popolno in rodovitno ljubezen, mir in pomoč, da
bosta dobra pričevalca tvoje ljubezni v svetu.
4. Prosimo Gospoda, da bi krščansko ljudstvo napredovalo v kreposti in da bi bili vsi, ki
so v stiski, deležni njegovih milosti.
5. Prosimo Gospoda, da bi se vsem navzočim zakoncem po Svetem Duhu obnovila
milost zakramenta svetega zakona.

PROŠNJE VERNIKOV
II.
1. Prosimo Gospoda za novoporočenca in dobro njune družine.
2. Prosimo Gospoda za njune domače in prijatelje, ki ju spremljajo na tej poti.
3. Prosimo Gospoda za vse, ki se pripravljajo na sklenitev zakonske zveze in za vse, ki
jih Bog kliče v Bogu posvečeno življenje.
4. Prosimo Gospoda za vse družine na svetu in za krepitev miru med narodi.
5. Prosimo Gospoda za Cerkev, sveto Božje ljudstvo, in za edinost vseh kristjanov.
6. Prosimo Gospoda za vse pokojne člane naših družin in za vse umrle, ki so odšli s tega
sveta z znamenjem vere.

PROŠNJE VERNIKOV
III.
1.
2.
3.
4.
5.

Bodi mogočen varuh vsem zakonom in družinam v naši župniji.
Daj in ohrani jim prijeten dom in podeli jim vse potrebno za življenje.
Daj mladim ljudem sveto resnobo in čisto veselje, ko se pripravljajo na sveti zakon.
Ohrani ženam in materam, ki hodijo na delo, čut in ljubezen za družinsko življenje.
Daj tudi neporočenim ženam, da bodo rade opravljale nalogo duhovnega materinstva.

PROŠNJE VERNIKOV
IV.
1.
2.
3.
4.
5.

Prosimo za I. in I., podeli jima, Gospod, dolgo in zdravo življenje.
Naj živita v slogi in zvestobi in blagoslavljaj njun zakon z otroki.
Naj napredujeta v Ljubezni do Kristusa in naj bo njun dom poln dobrote in ljubezni.
Naj vsi poročeni, ki so tukaj navzoči, poživijo v sebi milost svetega zakona.
Naj bo delo vseh, ki si prizadevajo za boljši svet, kronano z uspehom.

PROŠNJE VERNIKOV
V.
1. Prosimo za I. in I., ohranjaj med njima vedno pravo ljubezen in trdno vero.
2. Naj bosta močna v težavah in preizkušnjah.
3. Naj posnemata tebe, našega Očeta, svoje otroke pa naj ljubita in po tvoji volji
vzgajata.
4. Pomagaj njunim staršem (in domačim), ki bodo z njima prebivali in delali.
5. Podpiraj krščanske družine, da bodo priče tvoje ljubezni.

PROŠNJE VERNIKOV
VI.
1.
2.
3.
4.

Za I. in I., naj vedno bolj ljubita Boga ter svoje brate in sestre.
Za tiste, ki z njima skupaj živijo in delajo.
Za vse krščanske družine in tudi za tiste, ki še niso prejeli tega zakramenta.
Za vse tiste, ki so se odrekli zakonu zaradi Božjega kraljestva, da bi se mogli
popolnoma posvetiti Bogu in svojim bližnjim.
5. Za vse tiste, ki bi si radi ustanovili svoje družine in za vse tiste, ki jim pri tem
pomagajo.
6. Za družine brez otrok in za nesrečne in zapuščene otroke.

PROŠNJE VERNIKOV
VII.
1. Za našega brata I. in našo sestro I., naj ju Bog, ki ji je združil, varuje in podpira.
2. Naj veselo sprejemata otroke, ki se jima bodo rodili in jih modro vodita skozi
življenje.
3. Naj obe družini, iz katerih prihajata, nova družina veže v ljubezni in slogi.
4. Za vse kristjane, ki smo sinovi enega Očeta, da bi se med seboj kot bratje in sestre
ljubili.
5. Za vse dežele po svetu, da bi prišle do miru v medsebojnem spoštovanju in svobodi.

PROŠNJE VERNIKOV
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Za I. in I., naj jima Bog, vir ljubezni, podeli nekoč večno življenje.
Za vse naše družine naj v njih raste ljubezen v dneh veselja in žalosti.
Za vse zaročence, naj se tako pripravijo na zakon, do bodo drug drugega spoštovali.
Za tiste, ki si ne morejo ustanoviti družine, da bi bili vedno deležni prave ljubezni.
Za vse ljudi po svetu, da bi se med seboj zbližali in si prizadevali za iskren in trajen
mir.
6. Za vernike vseh ver, da bi živeli kot bratje in otroci istega Boga.

PROŠNJE VERNIKOV
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daj, da bi bila njuna ljubezen vsak dan bolj iskrena.
Združi njuni srci z vezjo trajne ljubezni.
Blagoslovi njun zakon z otroki.
Spremljaj ju na skupni poti s svojo milostjo.
Pomagaj jima v stiskah in težavah.
Daj da bosta pričevalca tvoje neskončne ljubezni.

PROŠNJE VERNIKOV
X.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za I. in I., da bi bila njuna družina polna ljubezni in medsebojnega spoštovanja.
Za njune starše in sorodnike.
Za vse, ki se na poroko pripravljajo, in za vse, ki se te dni poročajo.
Za družine v katerih ni prave ljubezni in so v kaki stiski.
Za vse, ki verujejo v Boga ljubezni, in za vse, ki iščejo resnico.
Za vse družine naših znancev in za vse nas, ki smo tukaj zbrani.

