
SLAVITI BOŽJO LJUBEZEN

Pripravljata se na obhajanje poroke, to je slovesne potrditve 
vajine vzajemne ljubezni, ki je počasi rastla in se razvijala v vama. 
V resnici pa ne bosta obhajala samo vajine ljubezni, ampak tudi in 
predvsem to, da se Božja ljubezen izkazuje s svojo prisotnostjo v 
vajinem življenju, izročitvi in združitvi – tako vaju Bog priteguje k 
sebi in postajata delež njegove ljubezni in milosti.

To v bistvu pomeni zakramentalno obhajanje cerkvene poroke. 
Ne gre samo za vajino medsebojno podaritev in izročitev ampak 
tudi za ponudbo in sprejetje odrešujoče Božje milosti. V vajini 
izročitvi je Bog. V vajini ljubezni je Bog. Bog jo blagoslavlja in je 
v njej prisoten. Ko se tako ljubita in se izročata drug drugemu, 
skupaj pričujeta za največjo možno ljubezen – tisto, ki združuje 
Boga z ljudmi.

Knjižica vama želi v prvi vrsti pomagati razumeti vse to z vidika 
vajine krščanske vere, pa tudi pomagati pripraviti liturgično 
slavje vajine poroke.
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1. ZAČETNI OBRED
 

»Prišla sta danes sem, da Gospod s svojim svetim pečatom  
potrdi vajino ljubezen.«

S temi besedami - ali z drugimi podobnimi - vaju na dan poroke 
sprejme duhovnik v cerkvi. Tako se začenja poročna slovesnost. 
Pripravita se na sprejem Božje ljubezni, ki jo Bog želi razliti v vajino 
življenje, in zaupajta Njemu svojo ljubezen. Od vsega začetka se 
pridružita molitvi, ki jo za vaju daruje duhovnik.

»Cerkev se veseli z vama in vaju skupaj s starši, sorodniki in prijatelji 
velikodušno sprejema na dan, ko hočeta vpričo Boga, našega Očeta, 
ustanoviti skupnost za vse življenje. Gospod naj vaju usliši na dan 
vajinega veselja. Pošlje naj vama pomoč iz nebes in naj vaju varuje. 
Podeli naj vama, kar si želita, in spolni naj vse vajine prošnje.«

Predlog

Najlepše je morda, če vidva, zaročenca, prideta v spremstvu staršev 
prva v cerkev, ne pa zadnja, in da na pragu pozdravita in zaželita 
dobrodošlico vsem povabljenim. Potem pa, ko so povabljeni že vsi 
v cerkvi na svojih mestih, gresta v sprevodu za duhovnikom, ki vaju 
je sprejel, do svojih mest pred oltarjem. Pri tem lahko igra poročna 
koračnica.

Vstopna pesem

Za začetek poročnega slavja se lahko zapoje:
☞ Ko čutiš to
☞ Mnogo poti
☞ Dva bela galeba (Gloria)
☞ Ti si ta luč sveta
☞ Darujem ti ljubezen
☞ Moja pesem

Ta začetni trenutek poročnega slavja je pomemben. Povabljeni so bolj 
pozorni na mladoporočenca kakor na slovesni obred. Zato je dobro 
izreči nekaj besed, ki pomagajo vstopiti v pomen tega, kar obhajamo.
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2. BESEDNO BOGOSLUŽJE

Poslušanje Božje besede je prvi veliki trenutek cerkvene poroke. 
Izraža smisel tega, kar bosta obhajala, in nas vabi, da vajino ljubezen 
umestimo v zgodovino ljubezni med Bogom in njegovim ljudstvom. 
Na dan vajine poroke se ta Beseda usmerja posebno na vaju. Zato 
vaju vabim, da jo pozorno poslušata. Sama lahko izbereta berila, 
ki so vama najbolj všeč (dve ali tri), med mnogimi, ki jih predlaga 
bogoslužni obrednik. Dopustita pa, da Božjo besedo preberejo vajini 
prijatelji ali domači.

Berila iz Stare zaveze

1 Mz 1,26-28.31a: Bog je ustvaril moža in ženo
1 Mz 2,18-24: Žena ima z možem isto naravo 
1 Mz 24,48-51.58-67: Poroka Izaka in Rebeke 
Tob 7,6-14: Poroka Tobija in Sare 
Tob 8,4b-8: Molitev novoporočencev 
Prg 31,10-13.19-20.30-31: Vrednost vsakdanjega dela 
Vp 2,8-10.14.16a; 8,6-7a: Ljubezen je močna kakor smrt 
Sir 26,1-4.16-21: Žena razveseljuje domačo hišo
Jer 31,31-32a.33-34a: Božja zaveza s človeškim rodom

Berila iz Nove zaveze

Rim 8,31b-35.37-39: Tudi v stiskah smo v Božji ljubezni
Rim 12,1-2.9-18: Kristjani smo nova stvar
Rim 15,1b-3a.5-7.13: Sprejemajte drug drugega
1 Kor 6,13c-15a.17-20: Naše telo je svetišče Svetega Duha
1 Kor 7,10-14: Zvestoba in nerazvezljivost zakona
1 Kor 12,31-13,8: Slavospev pravi ljubezni
Ef 4,1-6: Eno telo, en Gospod, ena vera, en krst
Ef 5,2a.21-33: Skrivnost krščanskega zakona
Flp 4,4-9: Bog miru bo z vami
Kol 3,12-17: Živite v ljubezni in hvaležnosti
Heb 13,1-4a.5-6b: Zakon naj spoštujejo vsi
1 Pt 3,1-9: Sloga in mir v krščanski družini
1 Pt 3,1-9: Ljubimo v dejanju, ne z besedo
1 Jn 4,7-12: Ljubezen je iz Boga, ki je ljubezen
Raz 19.1.5-9a: Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo
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Evangeliji

Mt 5,1-12a: Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko
Mt 5,13-16: Vi ste sol zemlje
Mt 7,21.24-29: Kristusov nauk je podlaga za življenje
Mt 19,3-6: Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči
Mt 22,35-40: Največja zapoved je ljubezen
Mr 10,6-9: Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči
Jn 2,1-11: Jezus naredi v galilejski Kani prvo od znamenj
Jn 15,9-12: Ostanite v Kristusovi ljubezni
Jn 15,12-16: Pojdite in obrodite sad
Jn 17,20-26: Da bi bili vsi eno

☞  Kadar se izbere dve berili in evangelij, se vzame posamezno Božjo 
besedo iz vsakega predlaganega sklopa. Kadar se izbere samo 
berilo in evangelij, je berilo lahko iz prvega ali drugega sklopa, 
evengelij pa iz tretjega sklopa.

Evangelij

»Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi 
tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta 
oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog 
združil, tega naj človek ne ločuje!« (Mr 10,6-9)

☞  Besedno bogoslužje se 
zaključi z duhovnikovo 
homilijo (pridigo), ki 
na kratko obrazloži 
prebrana besedila in nam 
lahko pomaga k notranji 
zbranosti.
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